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

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh 
 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HCM 
 
Hôm nay, ngày ………… tháng…… năm 2016 chúng tôi gồm: 
1.- Bên ủy quyền: 

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

CMND/GPĐKKD số: ………………. Cấp ngày ……../……../…….. tại: ………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

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

Số cổ phần sở hữu: ………………………………………………………………………….. 

Người đại diện (đối với tổ chức): …………………………………..Chức vụ:……………. 

2.- Bên nhận ủy quyền: 

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

CMND/GPĐKKD số: ………………. Cấp ngày ……../……../…….. tại: ………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

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

Người đại diện (đối với tổ chức): …………………………………..Chức vụ:………………. 

Hoặc, ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) sau: 

(đánh dấu x vào ô vuông) 

Ông TỪ VĂN SƠN  – Chủ tịch HĐQT 

Ông TRẦN VĂN HƯNG  – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông ĐỖ THÀNH LÂM   – Ủy viên HĐQT  

Ông TRẦN LÊ QUANG  – Ủy viên HĐQT 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẢO  – Ủy viên HĐQT 

3.- Nội dung ủy quyền: 

Theo Giấy ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, 

thảo luận, biểu quyết và thực hiện các và nghĩa vụ khác của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty 

Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh ngày 27/03/2016.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. 

 
 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN 
 (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu có) 

 
 
 

 
Ghi chú:  - Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký ủy quyền phải là người đại diện theo pháp luật. 
 - Người nhận ủy quyền nếu chưa gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty CP Sách và Thiết bị trường 

học TP.HCM vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội. 


