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  Hà Nội, ngày        tháng      năm 2015 

GIẤY UỶ QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG 

 

1. Bên ủy quyền: 

- Tên cổ đông: …………………………………………………………………… 

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ....................…….Ngày cấp :.....…/…..…/……… 

 Nơi cấp :…………...………… …………..……………………………………... 

- Địa chỉ thường trú: ……………….…………………...………………………... 

- Địa chỉ liên lạc: ….……………………………………………...……………… 

- Điện thoại: ………………………………………………...……………………. 

- Số cổ phần sở hữu:…………………………………………………cổ phần. 

2. Bên nhận ủy quyền: 

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà: ………………………………………...…………... 

- CMND/Hộ chiếu số: ……….… Ngày cấp: …/..../…... Nơi cấp: ……………… 

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………...………………  

- Địa chỉ liên lạc : ………………………………………...……………………… 

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Số cổ phần được ủy quyền: ……………………………………….. cổ phần. 

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của 

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có tên dưới đây: 

          Ông Đặng Tiên Phong       - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

          Ông Nguyễn Văn Hiến       - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

               Ông Phạm Văn Nghĩa       - Ủy viên Hội đồng quản trị 

          Ông Lã Tuấn Hưng           - Ủy viên Hội đồng quản trị       

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/7/2015 của Tổng công ty cổ phần 

Sông Hồng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên 

quan đến số cổ phần ủy quyền. 



Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.  

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Tổ 

chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Quy chế làm việc Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và 

chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.  

        Bên nhận uỷ quyền                                  Bên uỷ quyền  
          (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị cổ đông gửi giấy ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội trước 

16h00 ngày 25 /7/2015 Theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Số 70 

An Dương- Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Fax: 04 37171604. 

 




