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GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2020 
 

Kính gởi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

                  – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 
 

 

-  Bên ủy quyền là cổ đông:     …………………………. 

  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do Công an ………… cấp ngày ../…/… 

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

 Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 

 Số cổ phần sở hữu: ……..cp ( …………. cổ phần), chiếm tỷ lệ: ………….% 

         - Bằng văn bản này tôi xin ủy quyền cho: 

Người nhận ủy quyền là:  ………………………… – …………………... 

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………..do Công an ………… cấp ngày …./…./…… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 

        - Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau: 

1/. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 

Dầu khí Cửu Long và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông 

liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. 

2/. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chính các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 
 

                        

Bên nhận ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


