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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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……………., ngày …… tháng …  năm 2018 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG 
 

1. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông: ............................................................................................................................. 

CMND số: ……………….. cấp ngày: ……………….……… tại: …………………………. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................... 

Mã số cổ đông: .. ................................................................................................................... 

Số lượng cổ phần sở hữu:  ………….. Cổ phần PPI. 
 

2. Bên nhận ủy quyền: 

Họ và tên: ............................................................................................................................. 

CMND số: ……………….. cấp ngày: ……………….……… tại: …………………………. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................... 

Điện thoại: ……………………. 
 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng 

Thái Bình Dương, đại diện bên ủy quyền có quyền bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết thông 

qua các nội dung trong chương trình Đại hội. 

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương kết thúc hoặc được 

thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền được gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai 

mạc Đại hội. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 

                Bên được ủy quyền Bên ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội  xin vui lòng mang theo giấy CMND (bản chính). 


