
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
--------------------- 

….………, ngày.........tháng........năm 2022 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 

Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi  

 

1. Bên ủy quyền 

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

Số CMND: ............................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  .............................   

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

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

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

Số lượng cổ phần sở hữu: ..............................................................................................  

 

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây) 

 Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông (Bà):  .............................................................................................................  

Số CMND:  ...................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  .............................   

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

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

Email đăng ký nhận link ........................................................................................  

 

3. Nội dung ủy quyền: 

 Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim 

- Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 28 tháng 02 năm 2022, với tư cách là đại diện cho tất 

cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu. 

 Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này 

cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách 

nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền. 

 Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc hoặc thay 

thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ 

khai mạc. 

 

 Bên ủy quyền  Bên nhận ủy quyền 

 (Ký & ghi rõ họ tên)  (Ký & ghi rõ họ tên) 


