
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

       Hải Phòng, ngày ….. tháng ….. năm 2015 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Lisemco năm 2015) 

 

1. BÊN ỦY QUYỀN : 

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

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:  ................... cấp ngày .....................  tại ..........................................  

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

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

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

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................................ ) 

 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

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

CMND/Hộ chiếu số:  ..................................... cấp ngày .....................  tại ..........................................  

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

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

Số cổ phần được ủy quyền:  ..............................................................................................................  

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................................ ) 

2.2. Hoặc ủy quyền cho HĐQT: 

- Ông Trần Việt Khánh                   Chủ tịch HĐQT, TGĐ 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn                Thành viên HĐQT            

- Ông Đỗ Xuân Dũng                     Thành viên HĐQT 

- Ông Shigeru Sakurada                 Thành viên HĐQT 

- Bà Nguyễn Thị Hương Thúy       Thành viên HĐQT 

 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Lisemco và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại 

Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.  

 

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  

Công ty Cổ phần Lisemco năm 2015. 

 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Lisemco. 

 

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 BÊN ỦY QUYỀN 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

               

         

 

 
Ghi chú:  

 Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp. 

 Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội. 


