








 

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi bản chính về Công ty trước 17 giờ ngày 10/4/2017 theo địa chỉ: 

Công ty cổ phần  Bất động sản E xim số 179EF Cách Mạng Tháng Tám – P.5 – Q.3 – TP.HCM 

Điện thoại: (08) 62646726 Fax: (08) 62646724 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

_____________________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày……… tháng……năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh 

ủy quyền cho người đại diện quản lý vốn) 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim 

1. Bên ủy quyền: 

Tên tổ chức:  ..............................................................................................................................   

Số GCNĐKKD: ………………..  cấp ngày: … / … / …... Nơi cấp:  ......................................  

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

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

Mã số cổ đông: EXL/PT/………. 

Số cổ phần sở hữu đến ….. giờ ….. ngày … / … / …… :  ................................  cổ phần 

Sau đây gọi tắt là “Bên ủy quyền” 

Là cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản E xim, đồng ý ủy quyền cho: 

2. Bên nhận ủy quyền: 

Ông/Bà:  .....................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu: ……………….. cấp ngày: … / … /…… Nơi cấp: ................................  

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

Sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền” 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được Thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu 

lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản E xim ngày … / … / …… với tư cách 

là đại diện cho: …………........ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách 

cổ đông. 

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong việc Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần Bất 

động sản E xim ngày … / … / …… và hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến này kết thúc.  

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và 

cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty 

Cổ phần Bất động sản E Xim và Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người 

khác.  

Bên được ủy quyền Bên ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) 
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CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM 

179 EF Cách Mạng Tháng 8 P5 Q.3 TP.HCM 

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …../2017/NQ-ĐHĐCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng  4  năm 2017 

 

(DỰ THẢO) 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/07/2015;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim 

(“Eximland”). 

- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu về việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của 

Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM ngày …. /…/2017 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội 

đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tandoland.  

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: …….. % 

Điều 2: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội 

đồng quản trị về việc giảm vốn điều lệ của Công ty từ 453.440.000.000 đồng về vốn 

thực góp là 417.840.000.000 đồng. 

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: …….. % 

 

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty,  

cho cổ đông và phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể Cổ đông; Hội đồng Quản 

trị; Ban Tổng Giám Đốc; các phòng ban và bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần 

Bất Động Sản E XIM có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

 

              TM. Hội Đồng Quản Trị  

              CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

 - Cổ đông; 

- Các TV. HĐQT; 

- Ban KS, Ban GĐ; 

- Lưu, VP HĐQT. 

                                                                                             NGUYỄN HỒNG HẢI 
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