
Ghi chú: 

• Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và 

đóng dấu của tổ chức; 

• Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội để thực hiện mọi quyền lợi của Quý cổ đông tới: 

- Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai 

- Ông Nguyễn Quốc Việt- U.V HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------o0o----------- 
 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI NĂM 2021 

 

Kính gửi:   Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai  

 

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): ....................................................................................................... 

CMND/GPĐKKD số:    ......................    ngày cấp......................   Nơi cấp: ........................... 

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

Điện thoại: ............................................................................................................................. 

Số cổ phần sở hữu: ....................................................................................................cổ phần 

(Bằng chữ: ............................................................................................................................) 

    ỦY QUYỀN CHO 

Ông (bà): ................................................................................................................................... 

CMND số: .............................................. ngày cấp....................Nơi cấp................................. 

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

Điện thoại:..................................................................................................................................... 

Số cổ phần được uỷ quyền:........................................................................................................... 

(Bằng chữ:....................................................................................................................................) 

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội 

đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. 

 

     ..............., ngày ......... tháng ........ năm 2021 

      NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                              NGƯỜI ỦY QUYỀN 

          (Ký & ghi rõ họ tên)                  (Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

      

 

     

 


