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

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự và biểu quyết
tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2018.
_____________

Kính gửi:

- BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY SPT.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT);
Cá nhân/Tổ chức: ________________________________________________
Giấy CMND số (1): _____________ cấp ngày: _______ tại: ______________
Thường trú tại (2): ________________________________________________
Mã số cổ đông: ________________ là Cổ đông sở hữu
cổ phần
(bằng chữ:________________________________________________cổ phần)
Nay tôi/đơn vị ủy quyền cho:
Ông/Bà: _______________________________________________________
Mã số cổ đông (nếu có): _________
Giấy CMND số: _______________ cấp ngày: _______ tại: ______________
Thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2018
được tổ chức vào ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường 3A - Lầu 3, Trung tâm Hội
nghị 272 (địa chỉ: 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) và đại
diện tôi/đơn vị biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị sở hữu vào ngày
chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT
năm 2018 nói trên và người được ủy quyền không được ủy quyền lại.
Tôi/đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày ____ tháng ___ năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)(3)

___________________________

___________________________

Ghi chú:
(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số Giấy phép đăng ký kinh doanh;
(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính;
(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

