
 

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

                                                                    ........................., ngày ......... tháng 4 năm 2018 

GIẤY UỶ QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018 
 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 

I. BÊN UỶ QUYỀN 
Họ tên: ............................................................................................................................................. 

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

Điện thoại:  ………………..…......….…. Fax/E-mail (nếu có):………………………….......…… 

Số CMND: ………………......... Ngày cấp:………….……. Nơi cấp:……......………......…...…. 

Quốc tịch: ........................................................................................................................................ 

Số thứ tự trong danh sách cổ đông: ……  Số cổ phần sở hữu: ……………….. CP phổ thông 

II. BÊN NHẬN UỶ QUYỀN 
Họ tên: ............................................................................................................................................. 

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

Điện thoại:  ………………..…......….…. Fax/E-mail (nếu có):………………………….......…… 

Số CMND: ………………......... Ngày cấp:…………..……. Nơi cấp:………......…....….…...…. 

Quốc tịch: ......................................................................................................................................... 

III. NỘI DUNG UỶ QUYỀN 
Bên nhận uỷ quyền thay mặt cho bên uỷ quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà 

bên uỷ quyền đang sở hữu: Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc 

họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; 

biểu quyết các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ thông qua; ký kết các giấy tờ; đề cử, bầu các chức 

danh quản lý trong công ty với tư cách của người uỷ quyền. 

IV. CAM KẾT 
1. Tại thời điểm lập giấy uỷ quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần 

thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên uỷ quyền. Bên uỷ quyền không khiếu nại về kết quả 

biểu quyết, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này. 

2. Bên được uỷ quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được uỷ quyền và không uỷ quyền lại 

cho người thứ ba để thực hiện các nội dung công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này. 

3. Các bên hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy uỷ quyền này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên 

uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. 

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./. 

  BÊN NHẬN UỶ QUYỀN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

BÊN UỶ QUYỀN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
PHẦN CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC 

 

 

 
 
Ghi chú:    - Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin ở trên thì giấy ủy quyền mới hợp lệ. 
     - Nếu cổ đông ủy quyền cho người không phải là cổ đông công ty thì giấy ủy quyền phải được công 

chứng/chứng thực. 


