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Mgr. et Mgr. Petr Krpec, advokát
V seznamu advokátů Vedeném ČAK zapsán pod eV. č. 17556

PLNÁ Moc

IES REAL & CONSULTING spol. s r.o.
lČo: 607 04 080, se síd|em 8. května 504t25,779 00 olomouc, zapsaná v obchodnÍm rejstříku vedeném Krajským
soudem v ostravě, oddíl C, vloŽka 9500
za níŽ jedná Michal Slavík, jednate|
(dále jen,,Zmocnitel")

jako vlastník 42 ks kmenouých akcií znějících na jméno' kaŽdá o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, mající označení
B 000055 - 000096,

a to akcií vydaných spoleČnostÍ:
lEs MoRAV|A REAL a.s., lČo: 268 39 881, se sídlem ostruŽnická 325/6, 779 00 olomouc, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B' vloŽka 2816 (dále jen ,,Spoleěnost")

tímto zmocňuje

Mgr. et Mgr. Petra Krpce, advokáta
ev. č. ČAK 17556, se sídlem Karlovo náměstí 288117, Nové Město, '120 00 Praha2

(dále jen,,Zmocněnec")

k tomu, aby je; zastupoval ve všech věcech jako akcionáře Společnosti, a to zejména, aby:

- Zmocnitele zastupoval na všech valných hromadách Společnosti konaných od okamŽiku udělení tohoto
zmocnění aŽ do jeho zániku, a Činil na nich i v souvislosti s nimi veŠkerá právníjednání i úkony, a to především,
aby za Zmocnitele na těchto valných hromadách hlasoval' přebíra| a předával veŠkeré písemnosti, vznášel
jakékoliv podněty' námitky a připomínky vČetně protestu proti jakémukoliv usnesenÍ jakékoliv valné hromady
Společnosti, uplatňoval veŠkeré návrhy a Žádosti, vyŽadoval si, přebíral a podepisoval zápisy zvalné hromady
Společnosti včetně jejich příloh, i veŠkeré další dokumentace související s konánÍm valných hromad a se
záleŽitostmi zařazenými na jejich pořad;

- vykonával veŠkerá akcionářská práva a oprávnění Zmocnitele jako akcionáře ve Společnosti, a to na valné
hromadě Společnosti i mimo ní;

- činil za Zmocnite|e jako akcionáře Společnosti veškerá da|Ší právní jednání, ke kteným je Zmocnitel oprávněn,

Zmocněnec je v rámci svého výŠe uvedeného zmocnění oprávněn činit jakákoliv další právní jednání, která uzná za
vhodná a ÚČelná k ochraně a prosazování práv a povinnostÍ Zmocnitele,

to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, přičemŽ toto zmocněnÍ je Zmocnite|em uděleno
jako vŠeobecné a nevyčerpává se prováděním jednotlivých Úkonů a jiných právních jednání Zmocněncem.

Tuto plnou moc uděluje Zmocnitel v rozsahu práv a povinnostÍ a k právnímu jednánÍ za Zmocnitele zejména podle
platného a/nebo Účinného obČanského zákoníku' obchodního zákonÍku' zákona o obchodních korporacích občanského
soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudnÍch, exekučního řádu, správního řádu, soudního řádu správního,
trestního řádu a zákonÍku práce, i veškeých dalších právních předpisů' které zakládajÍ či přiznávají Zmocniteli práva a
povinnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě, a to ve stejném či pouze částečném rozsahu svého
zmocnění, a pokud si ustanovÍ zástupců vÍce, Zmocnitel souhlasÍ s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

... dne

AL & CONSULTING spol. s r.o.
Michal Slavík, jednatel

VýŠe uvedené zmocnění tímto přijÍmám.

sídlo: Karlovo náměstí 288/17, Nové Měsio, 120 00 Praha 2

lČo: 06082203
DlČ: CZB310025526

lD DS: mnSjpw4
email: oetr.krpec@mkleqaLez
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