
 

        Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 

                   

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội 

1.  BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .........................................................................................................  

Số CMND/GCDKDN: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ............................   

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .........................................................................................................  

Điện thoại:     ..........................................- Fax: .........................................................................    

Mã số cổ đông:  .............................. - Số cổ phần sở hữu: .................................................... CP     

(Bằng chữ:…………………… ………………………………………………………cổ phần). 

2.  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên:  ..................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu:  ........................ Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: ................................  

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................  

Điện thoại:     ......................................   - Fax:   ........................................................................  

Số CP được uỷ quyền: …………………  CP (Bằng chữ:………………………cổ phần). 

3.  NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà 

Nội tổ chức ngày 05/06/2020, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại 

cuộc họp tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy 

quyền lại cho người khác. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh 

nước sạch số 3 Hà Nội. 

 Bên ủy quyền 

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


