CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đô ̣c lâ ̣p – Tự do – Ha ̣nh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
1. Tên cổ đông: ..................................................................................................................................
Mã cổ đông số: ....................................................................................................................................
CMND/GĐKKD số:………..……….…do:……............…………cấ p ngày .....................................
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .......................................................................................................
Số cổ phầ n sở hữu: ..............................................................................................................................
Bằng chữ : ...........................................................................................................................................
2. Ủy quyền cho: ...............................................................................................................................
Mã cổ đông số (nếu có): .....................................................................................................................
CMND/Hô ̣ chiế u số:……………………do:……............…..……cấ p ngày…………………… ......
Số cổ phầ n ủy quyề n: ..........................................................................................................................
Bằng chữ : ...........................................................................................................................................
Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến
lên tổ chức ngày 12/03/2017 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi ủy
quyền theo quy định.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nói trên.
Tôi hoàn toàn chịu 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.
...........ngày … tháng … năm 2017
Người nhâ ̣n ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)1

cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).
Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước 16g30 ngày 11/03/2017.
Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiế u, thư mời, tài liệu dự họp
và giấy ủy quyền bản chính.Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác.
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