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GIẤY ỦY QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

CỦA CÔNG TY CỔ  H N THƯ NG MẠI H C MÔN 

 
         : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn  

Họ tên cổ đông:  .........................................................................................................................  

Giấy CMND/ĐKKD số:  …………………………….. cấp ngày  ……… / …….. /………… 

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

 ...................................................................................................................................................  

Số cổ phần nắm giữ : ………………… cổ phần  Số TT : …………….. 

Do  hông th  tham    Đ i h i Cổ đông th  ng ni n n m 2014 của Công ty Cổ phần Th ơng 

m i Hóc Môn nay tôi ủy quy n cho: 

Tên cá nhân:  ..........................................................................................................................  

Giấy CMND/ĐKKD số:  ………………………….. cấp ngày  ……… / …….. /………….. 

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

 ...................................................................................................................................................  

Số cổ phần đ ợc ủy quy n: ......................................................................................... cổ phần  

(Bằng chữ: ................................................................................................................... cổ phần) 

Thay mặt tôi tham    phi n họp Đ i h i đồng cổ đông th  ng ni n n m 2014 của Công ty 

Cổ phần Th ơng m i Hóc Môn và th c hiện mọi quy n lợi và nghĩa vụ t i Đ i h i đồng cổ 

đông li n quan đến số cổ phần đ ợc uỷ quy n 

Tôi cam  ết chịu hoàn toàn trách nhiệm v  s  ủy quy n n u tr n. 

  Ngày ……….  tháng ……..  năm 2013 

 Người nhận ủy quyền Người ủy quyền 

 

 

 

   
 ................................................. .................................................  
 

Ghi chú : 
1. Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phái có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này. 

2. Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Ban Tổ chức trước 16   ờ 00 ngày 21/04/2014 để chúng tôi tiện việc sắp xếp.  

3. Trong trường hợp quý vị không tìm được người để ủy quyền thì quý vị có thể ủy quyền cho một trong những thành 

viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này quý vị chỉ cần ghi tên người được ủy quyền.  


