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

, ngày

tháng

năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
1. NGƯỜI ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/tổ chức: ...................................................................................................
Số CMND/GCN ĐKKD :... .................... , ngày cấp ..................................................
Nơi cấp : ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..........................................................................................
Điện thoại : .........................................................Fax ..................................................
Đại diện (trường hợp là tổ chức): Ông/bà .................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là ..............cổ phần
(bằng chữ :.................................................................................................................. )
2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tên cá nhân: ................................................................................................................
Số CMND/GCN ĐKKD :... .................... , ngày cấp ..................................................
Nơi cấp : ......................................................................................................................
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
- Dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày
… tháng … năm 2011.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với 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 đồng cổ đông thành
lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy
ủy quyền này.
Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
, ngày

tháng

năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
1. NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN :
Gồm …….. người sở hữu tổng số …… cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, có tên, có số cổ phần sở hữu và ký
tên trong danh sách kèm theo
STT

Họ và tên

1.
2.
3.
4.
5.
Tổng số

Địa chỉ

Điện thoại

Số CMT

Ngày cấp

Nơi cấp

Số lượng cổ
phần sở hữu

Ký tên

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tên cá nhân: .................................................................................................................
Số CMND/GCN ĐKKD :... ....................., ngày cấp ....................................Nơi cấp :
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
 Dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào ngày ….. tháng ……. năm 2011.
 Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với tổng số cổ phần mà 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 đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

