
Preklad z anglického jazyka
Zadávateľ: Juraj Splnomocniteľ, Zmocnená 12, 811 09 Trnava

(okrúhla pečiatka v treťom jazyku)

VŠEOBECNÉ PLNOMOCENSTVO

Ja, dolupodpísaná, p. Julie McDelphi, plnoletá osoba ženského pohlavia, pas číslo 0000000, adresa 
bydliska High Building 32, 1st Floor, Apt. 4, Hanoj, Vietnamská republika, v mojej funkcii jediného 
člena Správnej rady spoločnosti Trade & Shipment Inc., spoločnosti registrovanej podľa zákonov 
Seychelských ostrovov, pod číslom 000000, týmto udeľujem Všeobecné plnomocenstvo v prospech 
p. Ing. Jozefa Splnomocnenca, držiteľa pasu č. P0000000, dátum narodenia: 2.1.1975, adresa 
bydliska Hrubá 2, 831 08 Bratislava, Slovenská republika, so samostatným podpisovým právom a 
právom vykonávať všetky druhy nasledovných transakcií:

A) OBCHODNÉ A FINANČNÉ TRANSAKCIE

Vykonávanie obchodných a finančných transakcií výhradne v prospech Spoločnosti a/alebo 
výhradne v prospech tretích strán.

B) TRUST

Zastupovanie Spoločnosti v rámci trustu zriadeného podľa zákonov ktoréhokoľvek štátu, jedným 
alebo viacerými z nasledovných spôsobov: (i) ako zakladateľ trustu, poskytovaním majetkových 
aktív pre trust: (ii) ako správca trustu, správou majetkových aktív v truste; (iii) ako protektor, 
vydávaním pokynov správcom trustu pokiaľ ide o spôsob ako sa majú aktíva trustu spravovať, 
alebo ako sa má s nimi nakladať.

C) SPRÁVA MAJETKOVÝCH AKTÍV

Správa aktív Spoločnosti; inkaso príjmov z týchto aktív a uzatváranie akýchkoľvek zmlúv o 
prevode alebo správe v spojitosti s týmito aktívami.

D) INKASO POHĽADÁVOK

Domáhanie sa, inkaso a príjem akýchkoľvek peňažných súm alebo iných príjmov dlžných voči 
Spoločnosti a vystavovať príslušné príjmové doklady.

E) SPLÁCANIE POHĽADÁVOK

Vyplácanie veriteľov Spoločnosti a uzatváranie zmlúv s nimi, týkajúcich sa zmluvných podmienok 
ich príslušného kreditu.

F) ZÁRUKY

Požadovanie a prijímanie reálnych, alebo osobných záruk na zaistenie súčasných alebo budúcich 
kreditov v prospech Spoločnosti.
Poskytovanie osobných alebo reálnych záruk prostredníctvom trvalej alebo netrvalej záruky; 
samostatne, alebo spoločne s určitou osobou, firmou, alebo spoločnosťou; dodatočnej záruky k 
iným zárukám, alebo už existujúcemu alebo neexistujúcemu kolaterálu; na čiastočné alebo úplné 
zaistenie pohľadávky alebo jej príslušenstva, prípadne záväzkov Spoločnosti; zaistenie pohľadávok 
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a záväzkov prípadne tretích strán, vrátane najmä nákladov, poplatkov, výdavkov, súdnych trov, 
správnych nákladov, poplatkov, úrokov a ďalších, vo vzťahu k zárukám v prospech Spoločnosti, 
alebo vo vzťahu k zárukám v prospech tretích strán.
S cieľom garantovať včasné dodržiavanie všetkých záväzkov Spoločnosti bez výnimky alebo 
záväzkov tretích strán, Spoločnosť môže uzatvárať takéto záruky vo vzťahu k: hotovostným 
vkladom vo vlastníctve Spoločnosti;  vo vzťahu k dokumentom s prevoditeľným titulom vo 
vlastníctve Spoločnosti; alebo vo vzťahu k iným aktívam vo vlastníctve  Spoločnosti. Tieto záväzky 
možno preukázať pri dohodách, právnych listinách, zmluvách alebo akýchkoľvek iných 
dokumentoch, alebo inými spôsobmi prípustnými na Seycheloch.

G) ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY

Vyžadovanie účtovných uzávierok od subjektov s povinnosťou poskytnúť ich Spoločnosti; ich 
schválenie alebo neschválenie a právo uhradiť alebo prípadne obdržať výsledný zostatok.
A vydať vyhlásenie o zrušení záväzku.

H) PREVOD MAJETKU

Prevod aktív Spoločnosti za protihodnotu , či ide o hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok; v jej 
súčasnom alebo budúcom vlastníctve. Každý takýto prevod sa uskutoční za hodnotu o ktorej 
rozhodne Spoločnosť.
Táto schopnosť sa rozšíri najmä na: predaj zaoceánskych plavidiel alebo plavidiel
vnútrozemskej plavby každého typu alebo druhu, vrátane ich príslušenstva; bytových jednotiek a 
domov; tovární, pozemkov alebo akýchkoľvek iných nehnuteľností; hotovostných peňažných 
prostriedkov alebo peňažných prostriedkov uvedených v dokumente s prevoditeľným titulom; 
nákladné a osobné automobily; všetky ostatné aktíva alebo majetok.

I) DOPRAVA

Uzatváranie dohôd alebo zmlúv každého druhu v mene Spoločnosti alebo v mene tretích strán, 
týkajúcich sa akejkoľvek dopravnej obchodnej činnosti alebo akejkoľvek dopravnej činnosti. Tieto 
dohody alebo zmluvy možno uzatvárať vo vzťahu k majetku výhradne vo vlastníctve Spoločnosti, 
alebo ak je Spoločnosť spoluvlastníkom týchto aktív; pokiaľ ide o aktíva v držbe Spoločnosti, v 
akejkoľvek forme a ohľadne akéhokoľvek druhu majetku, spolu s ďalšími právnymi subjektami 
alebo fyzickými osobami, alebo v prípade výhradnej držby majetku; pokiaľ ide o majetok alebo 
práva, ktoré môžu byť pre Spoločnosť zaujímavé, bez ohľadu na právny vzťah medzi Spoločnosťou 
a majetkom, napr. kapitálová účasť.
Spoločnosť môže taktiež vystupovať ako zástupca, alebo agent tretích osôb, bez ohľadu na to, či sú 
alebo nie sú vlastníkmi.
Nižšie uvedené obchodné alebo dopravné činnosti sú príklady, na základe ktorých je splnomocnený 
zástupca oprávnený konať; to znamená, že splnomocnený zástupca  môže vykonať akýkoľvek 
dopravný úkon, ktorý nie je uvedený nižšie, napr. stavba alebo oprava lodí, predaj a nákup lodí, 
lodná hypotéka, každá forma nákladu, prepravy, každá forma prenájmu dopravného prostriedku, 
alebo prenájmu lode/lietadla od spoločnosti prevádzkujúcej prenajaté dopravné prostriedky, 
prevádzka akéhokoľvek druhu, akýkoľvek druh správy alebo manažmentu, vrátane lodného 
hospodára, dopravnej agentúry, agenta majiteľa dopravného prostriedku, zástupcu manažéra, 
akéhokoľvek iného zastúpenia, expedícia nákladu, využívanie dopravných prostriedkov, 
sprostredkovanie, akékoľvek poistenie leteckých a námorných zásielok, poistný nárok, náhradné 
diely, záchrana lode/lietadla, remorkáž, zásobovateľ lode, lodná dodávka a lodné služby, predaj a 
nákup vybavenia každého druhu, príslušenstva, člnov, strojového zariadenia, kotiev, nábytkového 
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zariadenia a akýchkoľvek iných neuvedených položiek.

J) ARBITRÁŽ

Postúpenie súdnych konaní, pochybností a sporov týkajúcich sa práv a povinností Spoločnosti
rozhodcovskému súdu, s cieľom ich rozhodnutia dohodnutým spôsobom. A zastupovanie 
Spoločnosti v každom štádiu arbitrážneho procesu, splnomocňujúc pre takýto účel právnych 
zástupcov. 

K) PÔŽIČKY

Vypožičiavanie alebo požičiavanie peňažných prostriedkov pre Spoločnosť konajúc v mene 
Spoločnosti, na základe dohody(ôd) alebo zmluvy(úv), pričom splnomocnený zástupca podľa 
vlastného výhradného uváženia rozhodne o právach a povinnostiach v nich obsiahnutých.

L) ZASTUPOVANIE PRED INÝMI PRÁVNYMI SUBJEKTAMI

Zastupovanie Spoločnosti s rozsiahlymi právomocami pred inými právnymi subjektami, v ktorých 
môže byť Spoločnosť spoločníkom, akcionárom alebo mať kapitálovú účasť.

M) OBCHODNÉ PODIELY

Nákup, predaj alebo iný druh zaobchádzania s akýmikoľvek inými právnymi subjektami.

N) BANKOVÉ TRANSAKCIE

N.1. Bankové účty (oprávnenie a druhy)

Uzatvorenie dohody(ôd) alebo zmluvy(úv) o otvorení, vedení a zatvorení bankového účtu(ov) v 
mene Spoločnosti, napr. bežných účtov, depozitných účtov, termínovaných vkladov, garancia 
depozitných účtov, multiúčtov, alebo akýchkoľvek iných účtov, v bankách ustanovených pre 
obchodnú činnosť bankovníctva, príslušnými úradmi (štátu), v ktorom sa transakcia uskutočňuje. 
Splnomocnený zástupca rozhodne podľa svojho voľného uváženia, v ktorej banke bude každá z 
týchto transakcií zriadená a taktiež podľa svojho voľného uváženia rozhoduje o bankových 
podmienkach.

N. 2. Autorizovaní signatári

Splnomocnený zástupca ja oprávnený menovať a ustanoviť jedného alebo viacerých autorizovaných 
signatárov na manipuláciu s účtom Spoločnosti.

N.3. Iné bankové transakcie

Právo vystaviť,  nechať vystaviť, indosovať, protestovať alebo inak nakladať so šekmi, alebo inými 
platobnými pokynmi, vrátane najmä zmeniek a dlžobných úpisov akceptovaných alebo vystavených 
v prospech Spoločnosti.
Právo vystaviť,  nechať vystaviť, indosovať, protestovať, akceptovať a garantovať akýkoľvek iný 
prevoditeľný cenný papier.
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Právo uzatvoriť a dodržiavať hlavný, alebo pomocný dokument v ktoromkoľvek štáte, týkajúci sa 
iných bankových transakcií, vrátane najmä: vkladu a výberu majetku, alebo cenných papierov 
(vrátane akcií a obligácií); diskontu domácich a zahraničných zmeniek; vykonania akejkoľvek 
domácej alebo zahraničnej obchodnej transakcie; vydávania a nakladania s prevoditeľnými cennými 
papiermi vo všeobecnosti; poskytovania úveru v prospech Spoločnosti; otvárania úverových liniek; 
akéhokoľvek druhu záložného práva; devíz; splnomocnenia banky k poskytovaniu akejkoľvek 
bankovej služby Spoločnosti;  splnomocnenia banky k peňažným prevodom elektronickým, alebo 
iným spôsobom; subparticipačných dohôd alebo zmlúv, prevodu, novácie, derivatívnych dohôd a 
dohôd o kúpe s odkladacou podmienkou, alebo akýchkoľvek iných podobných finančných 
produktov za akýchkoľvek podmienok;  nákupu, predaja a obchodovania s obligáciami, 
bankovkami, dlžobnými úpismi, zmenkami, hotovostnými peniazmi, cennými papiermi, záväzkami 
a  akýchkoľvek iných finančných produktov za akýchkoľvek podmienok. A právo podpísať všetky 
dodatkové, vedľajšie, doplnkové, podriadené, dodatočné, alebo pomocné dokumenty týkajúce sa 
položiek uvedených v tomto odseku.

O) KOMODITY

O.1 Právomoc

Právo podpisovať v mene Spoločnosti akýkoľvek druh komoditnej dohody na zriadenie a vedenie 
komoditných maržových účtov kdekoľvek vo svete; nakupovať,  investovať alebo inak nadobúdať, 
predávať (vrátane baissového predaja), mať v držbe, prevádzať, vymieňať, založiť alebo inak 
disponovať alebo vyťažiť z predaja.

O.2 Druhy

Právo vo všeobecnosti nakladať so všetkými druhmi komodít bez výnimky, komoditných opcií 
a/alebo kontraktov o ich budúcej dodávke reprezentovaných trustovým certifikátom, podielovým 
listom a/alebo iným osvedčením.

O.3 Komoditné účty

Právo podpisovať všetky dokumenty bez výnimky, s ktoroukoľvek bankou alebo renomovanou 
finančnou spoločnosťou. Splnomocnený zástupca môže taktiež podniknúť všetky potrebné 
opatrenia v spojitosti s vyššie uvedenými účtami alebo také, ktoré splnomocnený zástupca považuje 
v spojitosti s takýmito účtami za dôležité.

P) VLASTNÍCTVO

P.1. Aktíva

Nákup akýchkoľvek hnuteľných alebo nehnuteľných majetkových aktív v mene Spoločnosti.

P.2 Druhy

Predaj, prenájom, výmena alebo iný prevod všetkých jej aktív alebo ich časti v mene Spoločnosti, 
vrátane jej klientely, privilégií, licencie a práv, v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré 
splnomocnený zástupca považuje za vhodné, bez ohľadu na reálnu alebo trhovú hodnotu 
príslušných aktív. V mene Spoločnosti dávať do zálohy, zaťažiť hypotékou, alebo inou ťarchou 
akékoľvek aktíva Spoločnosti na akýkoľvek účel, vrátane konkrétnej právomoci vymazať 
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akékoľvek príslušné vecné bremeno.

P.4 Výkon právomocí

Vykonávať ktoréhokoľvek z vyššie uvedených právomocí bez výslovného predchádzajúceho 
súhlasu Správnej rady alebo bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Valného zhromaždenia 
akcionárov Spoločnosti.

Q) ZASTÚPENIE

Q.1 Orgány

Zastupovanie Spoločnosti pred každou vládou alebo agentúrou, okrem iného vrátane výkonných 
štátnych úradníkov alebo štátnych úradníkov legislatívnej, výkonnej alebo súdnej zložky ústrednej, 
federálnej, regionálnej vlády alebo mestskej samosprávy ktorejkoľvek krajiny.

Q.2 Zástupcovia

Takéto zastúpenie môže vykonávať priamo splnomocnený zástupca, alebo môže byť vykonávané 
prostredníctvom advokáta, v postavení žalobcu, žalovaného, asistenta, navrhovateľa, 
zainteresovanej strany alebo v inom postavení, prostredníctvom ktorého sa Spoločnosť musí 
zúčastniť, alebo priamo alebo nepriamo zasahovať.
Mandatári, konajúc samostatne alebo spoločne, vykonávajú zastúpenie pri akomkoľvek type 
zmluvy alebo druhu obchodnej záležitosti bez akéhokoľvek obmedzenia, právne zastupujú a 
disponujú právomocou mandátora v prípade každej zmluvy, operácie, obchodnej činnosti alebo 
zákonných aktivít každého druhu, neuvedených v tejto právnej listine, keďže plnomocenstvo 
udelené týmto dokumentom je bez akéhokoľvek obmedzenia,  v rozsahu požadovanom zákonom, 
takže v žiadnom prípade a zo žiadneho dôvodu nebudú záujmy jeho udeľovateľa bez právneho 
zastúpenia alebo obhajoby, a má byť uplatňované v ktoromkoľvek štáte na svete.

R) POBOČKY

Právomoc otvárať pobočky Spoločnosti.

R.1. Právomoci

Vykonávanie funkcie manažéra, okrem iného oprávneného vymenovať, prepustiť, suspendovať a 
odvolať z funkcie ktoréhokoľvek zamestnanca  alebo zástupcu; a určiť ich platové podmienky a 
odmenu(y). Vo všeobecnosti môže splnomocnený zástupca vykonať akýkoľvek vhodný riadiaci, 
alebo správny úkon vrátane najmä právomocí podľa tohto dokumentu.

S) VŠETKY OSTATNÉ PRÁVOMOCI

Splnomocnený zástupca je ďalej oprávnený vykonať akýkoľvek iný úkon, záležitosť alebo vec, 
ktoré toto plnomocenstvo nepredpokladá, ktoré prináležia výhradne Správnej rade, alebo Valnému 
zhromaždeniu spoločnosti, napr. predaj, prenájom, výmena alebo iný prevod všetkých aktív 
Spoločnosti alebo ich časti, vrátane jej klientely, privilégií, licencie a práv.
Vydané v meste Hanoj, Vietnamská republika, dňa 1. júna 2011.
Všeobecné plnomocenstvo platí do 1. júna 2012.
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(podpis)

Člen správnej rady
Julie McDelphi
(pečiatky a apostila v treťom jazyku)

(notárske overenie v slovenskom jazyku)
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