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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
Kính gửi:

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước

I. Người ủy quyền: ............................................................................................................................................................
Sinh ngày............ tháng ............ năm ......................
Số CMTND: ............................................... Ngày cấp:

.................................. Nơi

cấp: ...........................................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................................................................
Số ñiện thoại liên lạc: .......................................................................................................................................................
Hiện ñang nắm giữ: ................................. cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy
ñiện nước - COMAEL, tương ñương với số tiền là: .............................................. ñồng./.
Tôi ñồng ý ủy quyền cho:
II. Người ñược ủy quyền: Ông/Bà ...........................................................................................................................
Sinh ngày............ tháng ............ năm ......................
Số CMTND: ............................................... Ngày cấp:

.................................. Nơi

cấp: ............................................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................................................................
Số ñiện thoại liên lạc: .......................................................................................................................................................
Số cổ phần ñược nhận ủy quyền:
là: .............................................. ñồng./.

.......................................................

cổ phần, tương ñương với số tiền

III. Nội dung ủy quyền:
1- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy
ñiện nước vào ngày 8 tháng 6 năm 2016.
2- Thực hiện ñầy ñủ quyền và nghĩa vụ của cổ ñông theo quy ñịnh tại Điều lệ Công ty Cổ phần
Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước khi tham dự ĐHĐCĐ.
Giấy ủy quyền này ñược lập thành 03 bản, Người ủy quyền giữ 01 bản, Người ñược ủy quyền
giữ 01 bản, 01 bản gửi Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước. Giấy ủy quyền này
hết giá trị ngay khi Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2016 kết thúc.
.................................,

Người ñược uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

ngày ........ tháng ........ năm 2016

Người uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

