Plná moc
Vlastník dluhopisů:
Jméno/Název společnosti:

______________________________

Bydliště/Sídlo:

______________________________

IČO/datum narození:

______________________________

Funkce jednajícího:

______________________________

[Jednající v zastoupení]1

______________________________
______________________________
______________________________

(Zmocnitel)

tímto zmocňuje:

Společnost J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO:
471 15 378, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1731
(Zmocněnec) k tomu, aby Zmocnitele, jakožto vlastníka všech jím vlastněných dluhopisů s názvem TMR F.
CR 4,50/22, s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši 30.000 Kč, ISIN CZ0003520116 (Dluhopisy),
vydaných společností TMR Finance CR, a.s., společnost se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00
Praha 10, Česká republika, IČO: 074 61 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. B 23809 (Emitent) zastupoval na schůzi (a případné náhradní schůzi) vlastníků dluhopisů
svolané oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta ze dne 9. srpna 2021, respektive
oznámením o svolání náhradní schůze s totožným programem (Oznámení), předmětem které bude zejména
hlasování o (i) nesplnění Ukazatele Leverage za období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, (ii)
nepožadování předčasné splatnosti Dluhopisů z tohoto důvodu a (iii) prominutí povinnosti plnit, ověřovat a
oznámit plnění Ukazatele Leverage za období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021 (schůze vlastníků
dluhopisů a náhradní schůze vlastníků dluhopisů jako Schůze), a za tímto účelem aby za Zmocnitele jednal,
podepisoval, činil veškerá právní jednání a faktické úkony, a to zejména, nikoli však výlučně:
(a)

zúčastnil se Schůze a hlasoval na ní za Zmocnitele,

(b)

potvrdil na Schůzi účast Zmocnitele,

(c)

prohlásil za Zmocnitele, že byl řádně informován o svolání Schůze,

(d)

vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy a v této souvislosti zejména, nikoliv však
výlučně hlasoval o navrhovaném usnesení, které je popsáno v Oznámení v tomto znění:

1

Smažte, pokud to není relevantní.
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„Schůze bere na vědomí, že za období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 (Rozhodný půlrok)
Emitent nesplnil Ukazatel Leverage. Schůze dále rozhoduje, že výše uvedené nesplnění Ukazatele
Leverage promíjí a v této souvislosti nepožaduje předčasné splacení Dluhopisů. Nesplnění Ukazatele
Leverage za Rozhodný půlrok tak nebude představovat Případ neplnění závazků, který by mohl vést
k předčasné splatnosti Dluhopisů.
Schůze dále souhlasí s tím, že Emitent nebude povinen plnit ani ověřovat plnění Ukazatele Leverage
podle čl. 13.1 Emisních podmínek za období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021 (Rozhodný rok),
a zároveň nebude povinen oznámit Vlastníkům dluhopisů plnění tohoto ukazatele za Rozhodný rok
podle článku 13.1(e) Emisních podmínek. Tato výjimka z povinnosti plnit, ověřovat a oznámit plnění
Ukazatele Leverage se uplatní ve vztahu k jakýmkoliv účetním závěrkám Emitenta za Rozhodný rok,
na základě nichž by měl jinak Emitent povinnost Ukazatel Leverage ověřit.
Schůze zároveň rozhoduje, že nesplnění Ukazatele Leverage za Rozhodný rok nebude s ohledem na
výše uvedený odstavec představovat Případ neplnění závazků a v souvislosti s případným nesplněním
Ukazatele Leverage za Rozhodný rok nepožaduje předčasné splacení Dluhopisů.“
a aby s tímto usnesením vyslovil: S O U H L A S / N E S O U H L A S2, a
(e)

schválil jakoukoli změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená
s Dluhopisy, pokud jde o navrhovaná usnesení, která nebyla zahrnuta v programu Schůze v Oznámení.

Zmocněnec je povinen řídit se pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci známy. Zmocněnec je dále výslovně
oprávněn udělit substituční plnou moc a to v plném rozsahu této plné moci.
Zmocněnec neprodleně po své účasti na schůzi dluhopisů informuje Zmocnitele o výsledcích hlasování na
Schůzi.
Tato plná moc se řídí českým právem.

V ___________________ dne __________ 2021

[Za společnost] / [Jménem]: _____________________________

__________________________________________________________
(ověřený podpis vlastníka / zástupce vlastníka Dluhopisů)
[Jméno] / [Název společnosti]: _________________________________
Funkce: ___________________________________________________
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Nehodící se škrtněte. Pokud není přeškrtnuta ani jedna varianta, tak je hlasování ponecháno na vůli Zmocněnce.
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