
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ) 

 Tên tổ chức ủy quyền:……………………………………................................................... 

 Đại diện theo pháp luật:.......................................................................................................... 

 Số chứng nhận ĐKDN:…….……………Ngày cấp:……................Nơi cấp..................... ... 

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

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

 Sở hữu số cổ phần:…………………….................................................................................. 

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho: 

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

 Chức vụ:……………………………………………….......................................................... 

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

 Số CTMND: ……….……........Ngày cấp:…….........…….  Nơi cấp:….........................…… 

 Điện thoại: ……………...............  

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty 

cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc tổ chức ngày ........................., với tư cách là đại 

diện cho........................... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu. 

Ông (Bà)………………....................................có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ 

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

trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty. 

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền 

Bắc, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty 

Người được ủy quyền                       Tổ chức ủy quyền 

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


