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Ghi chú:  

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện 
pháp luật và dấu của tổ chức. 

- Chỉ ủy quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu. 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

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

  
  

  
  

GGIIẤẤYY  ỦỦYY  QQUUYYỀỀNN  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 
 

         Kính gửi:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long  

 

Cổ đông:  

-  Họ và tên: ............................................................. .................................... …………………. 

-  Số CMND/GPKD/Hộ chiếu: ..........................  Ngày cấp: ...............  Nơi cấp: ...................... 

-  Số cổ phần nắm giữ: ................................................   

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: 

- Họ và tên:  ........................................................................................................................... 

-  Số CMND/GPKD/Hộ chiếu: ..........................  Ngày cấp: ...............  Nơi cấp: ...................... 

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

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được diễn ra vào ngày 14/04/2012. Ông (Bà) 
.................................................... được quyền thay tôi: 

- Tham gia góp ý những vấn đề Đại hội đề ra; 

- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền 
trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long kết thúc. Người được ủy quyền 
không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/hộ chiếu khi đi dự họp. 

 

  ...................., ngày ...... tháng…… năm 2012 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 

........................, ngày ..... tháng…. năm 2012 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

 

 

 

 
 


