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Tp. Hồ Chí Minh, ngày __  tháng __  năm 2020 

GIẤY ỦY QUYỀN  

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 Kính gửi:  Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu 

 

Tên cổ đông:  

- Giấy ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/ số: __________  cấp ngày: _______ Tại: ___________ 

- Địa chỉ: _______________________________________________________________ 

- Điện thoại: ___________________  

- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): _______________________ 

- Số cổ phần sở hữu: _____________ 

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông                 Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần) 

Đồng ý ủy quyền cho:  

a.  Ông/Bà: _________________________ 

- CMND/Hộ chiếu số: __________  cấp ngày: _______ Tại: ___________ 

- Địa chỉ: _______________________________________________________________ 

- Điện thoại: ____________  

Hoặc  

b.  Ủy quyền cho thành viên HĐQT/BKS sau: 

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Công 

ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu mà Quý cổ đông ủy quyền): 

 Ông Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT  

 Ông Tạ Huy Phong  Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

 Ông Quyền Huy Ánh  

 

Thành viên HĐQT  



  

 

 Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT  

 Ông Nguyễn Vĩnh Thuận Thành viên HĐQT  

 Ông Nguyễn Văn Kỳ Thành viên HĐQT 

 Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thành viên HĐQT 

 Bà Nguyễn Thị Thu Sương Trưởng BKS 

 Bà Đỗ Thị Thu Hà Thành viên BKS 

 Bà Phan Thị Kim Anh Thành viên BKS 

Nội dung ủy quyền:  

 Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức ngày 15/06/2020, tương ứng với số 

lượng cổ phần được ủy quyền là:  ..................... (loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá: 10.000 

đồng / cổ phần), chiếm ………….% trên tổng số lượng cổ phần mà bên ủy quyền sở hữu. 

 Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu. 

Cam kết: 

- Bên ủy quyền 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 Điều lệ của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu. 

- Đồng thời các Bên cam kết về tính trung thực, tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và công ty Toàn Cầu về nội dung của Giấy ủy quyền này. 

- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được 

hoàn tất. 

Bên nhận ủy quyền                           Bên ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng đấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 


