
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bất động sản E xim đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua; 

- Căn cứ thông báo số 02/2017/TB-HĐQT ngày 14/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần bất động sản E Xim về thay đổi Giấy chứng nhận cổ phần. 

 

Hôm nay, ngày…… tháng ….. năm…….., tại …………. 

 

Tôi tên:……………………………. CMND số:…………….., ngày cấp……………., nơi 

cấp:…………….. 

- Hiện là cổ đông đang sở hữu ……………. Cổ phần của Công ty cổ phần bất động sản E 

xim, sổ chứng nhận cổ đông số:………. 

  

Bằng giấy này, Tôi ủy quyền cho: 

 

Ông/bà:………………………. CMND số:…………….., ngày cấp……………., nơi 

cấp:…………….. 

 

Nội dung ủy quyền: 

Ông/bà:………………………..….được nhân danh Tôi đến liên hệ với bộ phận nghiệp vụ 

Công ty cổ phần bất động sản E xim để lập thủ tục đổi và nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần do Tôi đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần bất động sản E xim. 

Trong phạm vi ủy quyền Ông/bà…………….. …………………được lập văn bản, 

ký tên trên các giấy tờ liên quan và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần bất động sản E xim. 

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn tất 

các thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân 

danh Tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này./. 

 

 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN        CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


