
Mẫu ủy quyền dành cho nhóm cổ đông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN (GTS) 

1. Bên ủy quyền: 

T

T 

Mã số  

tham dự1 
Họ tên cổ đông 

Số 

CMND/CCCD/Hộ 

chiếu/Giấy 

CNĐKDN 

Số cổ phần  

ủy quyền  
Chữ ký 

1      

2      

3      

…      

 

Ủy quyền cho: 

2. Bên được ủy quyền: 

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: ..............................................................................  

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

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

Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ2: ............................................................................  

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

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

3. Số lượng cổ phần ủy quyền: ...............................................................................  cổ phần 

4. Nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền: 

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, tham gia đóng 

góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu 

biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. 

5. Thời hạn ủy quyền: 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc. 

                                                 
1 Mã số tham dự: là mã số tham dự của cổ đông ghi trên thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

2 Mục này dành riêng cho Bên được Ủy quyền là tổ chức. 



Mẫu ủy quyền dành cho nhóm cổ đông  

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

  

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

………..., ngày …  tháng …  năm 2022 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

 

GHI CHÚ:  

 Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình Chứng minh 

nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp kèm Thư mời họp của 

người ủy quyền. 

 Trường hợp cổ đông không sử dụng Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty thì phải cung 

cấp cho Công ty văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ 

tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; chữ ký của bên ủy 

quyền và bên được ủy quyền (đóng dấu nếu một trong hai bên là tổ chức). 

 Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông của Công ty chốt 

ngày 25/03/2022. 

 Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại 

trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.  

 Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, 

địa chỉ: Số 476, Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM hoặc số điện 

thoại: (028) 38 558 649, số fax: (028) 38 558 649 trước 15h00’ ngày 20/04/2022 hoặc 

gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự Đại hội (ngày 

26/04/2022). 

 


		2022-04-01T18:10:36+0700




