CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Tel:

+84 0255 3822519

35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,

Fax:

+84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 06 năm 2021
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2021 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi
Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

1. Bên ủy quyền
- Cổ đông: .........................................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: ....................................... do .....................................
cấp ngày ......./...../........
- Số cổ phần sở hữu: .........................................................................................................
(Bằng chữ: ......................................................................................................................)
2. Bên nhận ủy quyền
- Ông/Bà: ..........................................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Số CMTND/Hộ chiếu: .......................................... do ...................................................
cấp ngày ......./...../.......
- Email: ..............................................................................................................................
3. Nội dung và thời hạn ủy quyền
Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP LICOGI Quảng
Ngãi theo Thông báo mời họp số ......../2021/TB-HĐQT ngày.../6/2021, với số cổ phần đại diện
là:
.................cổ phần (Bằng chữ :...........................................................................) và chỉ
được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên
theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện
LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm
việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi./.
Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)
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Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy
ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của
tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn
bản này không muộn hơn ngày 28/06/2021: fax 0255 3826919;

