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 GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015) 

 

 
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015  

                     Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 

 
Tên cổ đông: ..................................................................................................................................................   

Mã số cổ đông: ..............................................................................................................................................  

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ............................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: .....................................   

Người đại diện theo pháp luật .......................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ:  .............................................. Email ................................................................................  

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho các Ông/Bà sau: 

(Tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền tối đa 03 người) 

1. Ông/Bà  :     Quốc tịch:  

Số lượng cổ phần được uỷ quyền đại diện: ............................................................................... cổ phiếu  

CMND số: ..................................................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp  .....................................   

Điện thoại liên hệ .......................................... Email ................................................................................  

2. Ông/Bà  :     Quốc tịch:  

Số lượng cổ phần được uỷ quyền đại diện: ............................................................................... cổ phiếu  

CMND số: ..................................................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: .....................................   

Điện thoại liên hệ:  ........................................ Email ................................................................................  

3. Ông/Bà  :     Quốc tịch:  

Số lượng cổ phần được uỷ quyền đại diện: ............................................................................... cổ phiếu  

CMND số: ..................................................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: .....................................   

Điện thoại liên hệ:  ........................................ Email ................................................................................  

 

Hoặc Ủy quyền cho tối đa 03 thành viên trong số các thành viên HĐQT sau:  

(đánh dấu vào ô trống và điền số lượng cổ phiếu uỷ quyền tương ứng cho từng thành viên): 

□ Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT - số lượng cổ phiếu uỷ quyền: ................................ cổ phiếu 

□ Trần Quang Nghị - Phó Chủ tịch HĐQT - số lượng cổ phiếu uỷ quyền: .............................. cổ phiếu 

□ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Thành viên HĐQT - số lượng cổ phiếu uỷ quyền: ............................. cổ phiếu 
 

 Nội dung ủy quyền : 

- Những người được ủy quyền được thay mặt Chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức tổ chức ngày 

14/04/2016 trong phạm vi cổ phần được uỷ quyền đại diện. 

Áp dụng cho tổ chức ủy 

quyền nhiều hơn 1 người 
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- Những người được ủy quyền được thay mặt Chúng tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa 

ra hợp lệ tại Đại hội trong phạm vi cổ phần được uỷ quyền đại diện. 
 

- Những người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này. 

 
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, 

khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền. 
 
 

 
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

..…….., ngày…….tháng……..năm 2016 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lưu ý theo Khoản 1, Điều 15 Điều lệ công ty, tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần 
phổ thông có quyền uỷ quyền tối đa 03 người. 

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy uỷ quyền về Văn phòng HĐQT 
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước 17 giờ ngày 10/04/2016 qua số Fax: (08) 39143222 

- Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền này kèm theo CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) nộp cho 
Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội

 


