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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Cồng ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty
cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
1. Bên ủy quyền:
- Tên cá nhân/Tổ chức: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: ............................. cấp ngày ...................................
- tại: …………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ............................................................................................
.......................................................................................................................................
- Hiện đang sở hữu: .................................cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh.
2. Bên nhận ủy quyền:
- Tên cá nhân: ..................................................................................................................
- Số CMND/Hộ chiếu: .................................................. cấp ngày ...................................
- tại: …………………………………………………………………………………
3. Nội dung ủy quyền:
Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu
quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu
theo quy định của pháp luật.
4. Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội cổ đông bất thường năm
2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh vào ngày 19 tháng 7 năm 2021.
5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:
Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy
quyền này.
Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung
ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
………, ngày …… tháng …… năm 2021
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

