CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________, ngày___tháng___năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
V/V THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
BÊN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/Tổ chức: ___________________________________________________________
Mã số cổ đông: ________________________________________________________________
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:_______________Ngày cấp: ________Nơi cấp: ________
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: __________________________________________________
Điện thoại: ____________________________________________________________________
Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông: _________________________________________________________cổ phần
(Bằng chữ: ____________________________________________________________________)
2.
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/Tổ chức: ___________________________________________________________
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:_______________Ngày cấp: ________Nơi cấp: ________
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: __________________________________________________
Điện thoại: ____________________________________________________________________
Số cổ phần được ủy quyền: _________________________________________________cổ phần
(Bằng chữ: ____________________________________________________________________)
3.
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và
Thương mại Đường sắt.
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 liên
quan đến số cổ phần được uỷ quyền.
4.
THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.
5.
TRÁCH NHIỆM
Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên nhận ủy quyền cam kết tuân
thủ theo nội dung được ủy quyền quy định tại Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho
bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ
rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))
tên, đóng dấu (đối với tổ chức))
1.

