
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
                                                      

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP CIC39 năm 2022 

 

1. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):  ...........................................................................................................................  

Số Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN...: ................................... cấp ngày.................................tại................................. 

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: ................................................................................  

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

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

Tổng số cổ phần sở hữu:  .........................................................................................................................................  

2. Bên được ủy quyền: 

2.1. .. Tên cá nhân/tổ chức: ........................................................................................................................................  

Số Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN...: ................................... cấp ngày.................................tại................................. 

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

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

2.2. Hoặc: Ủy quyền cho các thành viên HĐQT của CIC39 như sau: 

            
T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

ỦY QUYỀN 

Toàn bộ số cổ phần 
(ghi rõ số CP) 

Một phần/ tổng số 
cổ phần (ghi rõ số 

CP) 

1 Ông Nguyễn Lê Văn  Chủ tịch HĐQT   

2 Ông Võ Văn Lãnh Thành viên HĐQT   

3 Ông Trần Văn Bình Thành viên HĐQT   

4 Ông Trịnh Tiến Bảy Thành viên HĐQT   

5 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Thành viên HĐQT   

(Bên ủy quyền gửi Giấy ủy quyền này về CIC39 theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp). 

3. Nội dung ủy quyền:  

Bên được ủy quyền, đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết 
các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CIC39 trong phạm vi số cổ 
phần được ủy quyền. 

Tôi/chúng tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền 
này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

 

 
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

…………….., ngày………tháng ..... năm 2022 
BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

     
 


