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Gomanold, a.s.
lČo: zlg 31 536, se sídlem Sokolovská 7001113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B' vložka 12162
za niž jedná Mgr. Marek Galvas, člen představenstva
(dále jen,,Zmocnitel")

jako vlastník 39 ks kmenových akcií znějících na jméno, kaŽdá o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč' mající označenÍ
B 000177 - 000215,

a to akcií vydaných společností:
lEs MoRAVIA REAL a.s., lČo: 268 39 88í, se sídlem ostruŽnická 32516,779 00 olomouc' zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě' oddíl B, vloŽka 2816 (dále jen jako ,,Spo!ečnost")

tímto zmocňuje

Mgr. Petra Maiera, advokáta
ev. č' ČAK 12644, se sídlem Karlovo náměstí 288117, Nové Město, '120 00 Praha2

(dále jen',Zmocněnec")

k tomu, aby jej 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 právní jednání i úkony, a to
především, aby za Zmocnitele na těchto valných hromadách hlasoval, přeMral a předával veškeré
písemnosti, vznášel jakékoliv podněty, námitky a připomÍnky včetně protestu proti jakémukol,iv usnesení
jakékoliv valné hromady Společnosti, uplatňoval veškeré návrhy a Žádosti, vyŽadoval s| přebíral a
podepisoval zápisy zvalné hromady Společnosti včetně jejich příloh' i veŠkeré další dokumentace
související s konáním valných hromad a se záleŽitoslmi 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 Zmocnitele jako akcionáře Společnosti veškerá další právní jednání, ke kteým 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 zmocněníje Zmocnitelem
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 veškených 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

Gomanold, a.s.
Mgr. Marek Galvas,, člen představenstva



PRoIILÁŠENÍ o PRAvosTI PoDPIsU NA LIsTINĚ nnsnpslNÉ lnvoxÁrnnn

Běžné ěíslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017449 l 216 l 2022 l C

Já,tllže podepsaný Mgr. Bc. Karel Kumžá\ advokát, se sídlem Karlovo náměstí z88lI7,Nové Město,
120 o0 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č). 17352
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal:

l. {arek Galvas, dat. nar. 17.04.1975, bytem Běly Pažoutové č.p. 686116, Brno 624 00, jehož
totožnost jsem zjist\lzoP 203266191 vydaného Českou republikou.

Podepsaný advokát tÍmto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 5.4.2022
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