
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày ….  tháng …..  năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Kính gửi:   Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 
 

Bên ủy quyền: 

Chúng tôi bao gồm ....  cổ đông có tên trong danh sách dưới đây:  

SỐ 

TT 
Tên cổ đông 

Số 

CMND/ĐKKD, 

ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Tổng số 

cổ phần 

sở hữu 

 

Ký xác 

nhận (*) 

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   



SỐ 

TT 
Tên cổ đông 

Số 

CMND/ĐKKD, 

ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Tổng số 

cổ phần 

sở hữu 

 

Ký xác 

nhận (*) 

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền   

Cùng nhất trí ủy quyền cho: 

Ông (Bà): .......................................................................................................................... 

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

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

Điện thoại: ....................................................................................................................... 

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ 

phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với tổng số cổ phần được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được 

ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

   

 CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI 

ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

………………………………………… 

 

 

Ghi chú:  

 Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì 

được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.  

 Giấy ủy quyền này phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 26/06/2017 (Tổ quản lý cổ đông tại 121 

Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi đến đăng ký tham dự Đại hội. 

 Người được ủy quyền phải mang theo thư mời họp của những người ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

 


