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

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HẢI PHÒNG

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG (HPP)
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân/tổ chức:............................................................................................................
Địa chỉ/ Điện thoại:..............................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ................. Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ...................
Số cổ phần sở hữu:...............................................................................................................
(Bằng chữ:...........................................................................................................................)
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân/tổ chức:............................................................................................................
Địa chỉ/Điện thoại:...............................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ................ Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:…..................
Số cổ phần sở hữu:...............................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: .................................................................................................
Tổng số cổ phần biểu quyết:.................................................................................................
(Bằng chữ:...........................................................................................................................)
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng.
Chúng 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 Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Trường hợp không có người ủy quyền, quý vị có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Viện –
Chủ tịch HĐQT (Số CMND: 030027582, cấp ngày 10/8/2010 tại Hải Phòng).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

