
PROKURA 

Já, níže podepsaný, 
Ing. Miroslav Hnilička, nar. 26. 4. 1959, bytem Polní 997, 580 Ol Havlíčkův Brod, 
jako statutární ředitel společnosti Nataneta a.s., IČO 04886968, se sídlem Hamry 1584, 580 Ol 
Havlíčkův Brod, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 3468, (dále jen "Společnost"), 

v souladu s čl. 21.2 Stanov Společnosti pojatých do notářského zap1su sepsaného Mgr. Pavlem 
Vavříčkem, notářem v Brně, dne 24. 2. 2016, sp. zn. NZ 243/2016, N 230/2016, 

jmenuji tímto do funkce prokuristy paní Ing. Hanu Hniličkovou, nar. 6. 3. 1966, bytem Polní 997, 580 Ol 
Havlíčkův Brod, (dále jen "prokurista"), a to s účinností ode dne zápisu prokury do obchodního rejstříku. 

Prokurista je oprávněn jednat za Společnost samostatně při všech právních jednáních, ke kterým dochází 
při provozu Společnosti. Prokurista se podepisuje za Společnost tak tak, že k vytištěné nebo nadepsané 
firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 

V Havlíčkově Brodě dne tilff.. i..o/.6 

Já, níže podepsaná, 

Ing. Hana Hniličková, nar. 6. 3. 1966, bytem Polní 997, 580 Ol Havlíčkův Brod, 

tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce prokuristy Společnosti a se zápisem své 
osoby v uvedené funkci do obchodního rejstříku a s převzetím práv a povinností v rozsahu stanoveném 
ustanoveními příslušných právních předpisů. 

V Havlíčkově Brodě dne .,?;: ~- J!o/6 

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod 
Poř. č. legalizace 1347/2016/2/Pe 

vlastnoručně podepsal uzRal Jl9Ó~ís Ra lístiRě za vlasiRí 
MIROSLAV HNILIČKA, 26.4.1959 Humpolec, Pelhřimov 
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele 

Polní 997, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod 
adresa místa trvalého pobytu ooresa místa ll'l~ytu Ra ilzemí české re~u~liky 
aaresa ~yališlě mime ilzemí České re~u~líky 

OP 112418590 
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje 
V Havlíčkově Brodě dne 21.04.2016 

Hana Petrů 
,_""._;_;o;_, ___ rtr1 

P~le ovělovací knihy Městského úfadu Havlíčkův Brod 
Por. č.legalízace 1352/2016/2/Pe 
vlastnoručně podepsal . 
HANA IČ lllRal ~ea~1s Ra listiRě za vlas!Ri 
. . HN!~ K?VA, 6.3.1966 Havlíčkův Brod, Havlíčkův Bro 
J~/a, pnJmem, datum,a místo narození žadatele d 

Polm 997~ Havlíčkův Brod, okr. Havffčkův Brod 
adresa mrsta trvalého pobytu ooresa místa . . . 
aaresa ~yališlě mime ilzemí České re u~lik ~ellytu Ra uzem• české repu~liky 
OP 110087398 Jl y 

druh a číslo dokladu n áklad. . 
V Havlíčkově Brodě ~n: ~1.04.~~reho byly zjištěny osobní údaje 

Hana Petrů 

Jméno/a a přijmení ověřující osoby která legal· . 
' IZBCI provedla 


