


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

………………………………………..……………, ngày ………… tháng 03 năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh 

 

I- Bên ủy quyền:  

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

-  Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:  ..........................................................................................................................................................................................................   

- Ngày cấp:  ..................................................................................  Nơi cấp:  .................................................................................................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

II- Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu chéo “X” để chọn) 

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) 

 Khác: (vui lòng điền thông tin bên dưới) 

-  Tên cá nhân/tổ chức::  .............................................................................................................................................................................................................................................................   

-  Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:  ..........................................................................................................................................................................................................   

- Ngày cấp:  ..................................................................................  Nơi cấp:  .................................................................................................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:  

Điều 1: Nội dung ủy quyền 

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký 

cuối cùng 27/02/2019 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên tài khóa 2018 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh vào ngày 29/03/2019. 

Điều 2: Trách nhiệm 

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào 

về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2019. Bên được ủy quyền cam kết 

tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho 

người khác.  

Điều 3: Thời hạn 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 29/03/2019.  
 

 Bên Được Ủy Quyền Bên Ủy Quyền  
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
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