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VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
Kính gửi :

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2017, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần
Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc cùng nhau nắm giữ ........................cổ phần (Bằng chữ :
...................................................................................), tương ứng với tổng mệnh giá
là..................................................................................đồng, chiếm ........% số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên trong
danh sách dưới đây :

TT

Họ và tên

Số CMND

Ngày
cấp

Nơi cấp

Số cổ phần
sở hữu

Chữ ký

Tổng cộng
Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và
Thiết bị Giáo dục Miền Bắc liên tục …. tháng tính đến ngày ………….
Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :
1.Ông(Bà) :................................................................................................................
CMTND số : ............................. Ngày cấp .................... Nơi cấp ............................
Địa chỉ thường trú : ..................................................................................................
Trình độ học vấn : .................................Chuyên ngành :..........................................
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Chức vụ hiện tại :…………………………………………………………………..
Hiện đang sở hữu : ................................. cổ phần (Bằng chữ : ...............................
.........................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá : ...................................................................... đồng

2.Ông(Bà) :................................................................................................................
CMTND số : ............................. Ngày cấp .................... Nơi cấp ............................
Địa chỉ thường trú : ..................................................................................................
Trình độ học vấn : .................................Chuyên ngành :..........................................
Chức vụ hiện tại :…………………………………………………………………..
Hiện đang sở hữu : ................................. cổ phần (Bằng chữ : ...............................
.........................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá : ....................................................................... đồng

3.Ông(Bà) :................................................................................................................
CMTND số : ............................. Ngày cấp .................... Nơi cấp ............................
Địa chỉ thường trú : ..................................................................................................
Trình độ học vấn : .................................Chuyên ngành :..........................................
Chức vụ hiện tại :…………………………………………………………………..
Hiện đang sở hữu : ................................. cổ phần (Bằng chữ : ...............................
.........................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá : ...................................................................... đồng
Làm ứng viên tham gia …………………………của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo
dục Miền Bắc nhiệm kỳ ……. được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2017 được tổ chức vào ngày …………………..

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà) :..................................................................................................................
CMTND số : ........................... Ngày cấp ..................... Nơi cấp .............................
Địa chỉ thường trú : ..................................................................................................
Hiện đang sở hữu : ........................... cổ phần (Bằng chữ : ......................................
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.....................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá : ...................................................................... đồng
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề
cử, ứng cử vào …………………………. của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục
Miền Bắc trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức vào ngày
……………………

..........................., ngày ... tháng ... năm 2017
Cổ đông đại diện
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