
 

  v2020_01 platná od 18.05.2020 

 Plná moc 
 

 

Zmocnitel: 

Jméno a příjmení / název Rodné číslo / IČO Pohlaví 
   
Bydliště / sídlo 

Místo narození (stát, město) Státní příslušnost 

 

Průkaz totožnosti  Druh Vydal Číslo Platnost do Politicky exponovaná osoba 1 

     Ano  Ne 
 

Zmocněnec: 

Jméno a příjmení Rodné číslo Druh průkazu totožnosti Číslo dokladu totožnosti 
    
Bydliště 

 

 

Zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce ke všem úkonům, které může zmocnitel činit podle smlouvy o vydávání a odkupování investičních akcií 
nebo smlouvy jiné, kterou zmocnitel uzavřel se společností STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se 
sídlem Plynární 1617/10, Praha 7 - Holešovice, IČO: 06587194 (dále každá z nich jen jako „Smlouva“), zejména, ale nikoliv výhradně k uzavření 
takové smlouvy jménem zmocnitele a na jeho účet, vydávání pokynů k nákupu a prodeji investičních nástrojů, a k libovolnému nakládání (prodej, 
převod, konverze, zatěžování právy třetích osob) se všemi investičními nástroji, které jsou evidovány na investičním účtu zmocnitele na základě 
Smlouvy, k nakládání s výtěžkem z prodeje investičních nástrojů a s finančním zůstatkem, který je ke Smlouvě evidován, včetně jejich převzetí. 
Zmocněnec je rovněž oprávněn přebírat za zmocnitele písemnosti v souvislosti s úkony podle přecházejících vět. 
 
 
 

Tato plná moc se uděluje na dobu  neurčitou  

  určitou do dne  
       

 
 
 
 
 
 

Místo a datum podpisu:  Jméno/obchodní 
firma zmocnitele: 

            
         …………………………………………….  

      úředně ověřený podpis zmocnitele 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plnou moc přijímám. 
 
 
 

Místo a datum podpisu:  Jméno 
zmocněnce: 

            
         …………………………………………….  

            datum a podpis zmocněnce 
 
 

 

 
1 Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtman, starosta, 
soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU nebo v mezinárodní 
organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní je v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby). 
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