
 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                  Hà Nội ,ngày…..tháng  ..  năm 2022 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính gửi  : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 Công ty CP Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 

  

Tên cá nhân/ tổ chức ủy quyền:............................................................................................................... 

Số CMND/GCNĐKKĐ: ...........................Ngày cấp......................Nơi cấp............................................. 

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

Điện thoại:......................................Fax.........................Email.................................................................. 

Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà.....................................Chức vụ............................................ 

Số cổ phần sở hữu: ........................................................Cổ phần 

( Bằng chữ :...........................................................................................................................................) 

( sau đây gọi là" Bên ủy quyền ") 

Đồng ý ủy quyền cho: 

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:................................................................................................................. 

Số CMND/GCNĐKKĐ: ......................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.............. 

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

Điện thoại:......................................Fax.........................Email.................................................................. 

Đại diện (trường hợp là tổ chức ): Ông/bà.............................................................Chức  vụ................... 

Số cổ phần ủy quyền : ...................................................cổ phần 

( Bằng chữ :...........................................................................................................................................) 

( sau đây gọi là" Bên được ủy quyền ") 

Nội dung ủy quyền: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cơ khí 

xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền. 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện cho bên được ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa 

vụ của cổ đông. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này. 

  

    ........ ........, ngày.......tháng ..... năm 2022 

                     Bên được ủy quyền     Bên ủy quyền 

 

 

 

 

* Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho bên 

thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền. 

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của bên ủy 

quyền gửi đến ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội. 

* Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cơ khí xây dựng và tư 

vấn thiết kế 30-4. 

* Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (Hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền 

cam kết chấp nhận mọi hành vi của bên được ủy quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên. 

 


