
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày…. tháng ….năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh 

doanh của Công ty) 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam 

Bên ủy quyền: 

Cổ đông: …………………………………………………………………………………...  

Mã cổ đông:………………………………………………………………………………... 

CMND/Giấy ĐKKD số:…………………… Ngày cấp:………… Nơi cấp:……………… 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):…………………………………………... 

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

Điện thoai:…………………………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:…...cổ phần của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam  

Bên được ủy quyền: 

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………….. 

Mã cổ đông (nếu có):……………………………………………………………………… 

CMND số:…………………… Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………………………... 

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

Điện thoai:…………………………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:…...cổ phần của Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam  

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức và là người biểu quyết không phải là 

người đại diện theo Pháp luật, Quý cổ đông vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của cổ đông 

tổ chữ cho người được biểu quyết. 

Nội dung ủy quyền: 



Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu 

lấy ý kiến của Cổ đông theo Tờ trình xin ý kiến bằng văn bản số…./2019/TTr-PRO ngày…. 

của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. 

Số cổ phần ủy quyền:……cổ phần 

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………)  

Giẩy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến. Người 

được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty. 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

  


