CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_____________________________
………………………, ngày……… tháng……năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Mẫu sử dụng cho cá nhân và tổ chức)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim
1. Cổ đông là cá nhân:
Họ và tên cổ đông: …………………………………………Điện thoại: .................................
Số CMND/Hộ chiếu: ……………cấp ngày: …/…/…… Nơi cấp: ..........................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Mã số cổ đông: .........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu đến 16 giờ 00 ngày 09/6/2020: .................................................... cổ phần
2. Cổ đông là tổ chức:
Tên tổ chức: ………………………………………………Điện thoại: ...................................
Số GCNĐKKD: …………….……cấp ngày:…….../…/…… Nơi cấp ....................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Mã số cổ đông: .........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu đến 16 giờ 00 ngày 09/6/2020: .................................................... cổ phần
Sau đây gọi tắt là “Bên ủy quyền”
Nay Tôi/chúng tôi ủy quyền cho:
Ông/Bà: .....................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ……………cấp ngày: …/…/…… Nơi cấp: ..........................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền”
Thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim.
Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.
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
Eximland và Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Quý cổ đông vui lòng fax hoặc gửi bản chính về Công ty trước 16 giờ ngày 22/6/20 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: (028) 62646726 Fax: (028) 62646724

