CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
(Trong trường hợp một cổ đông ủy quyền cho một người khác)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Bên ủy quyền:
Họ và tên:............................................................. Số CMTND: ........................................
Ngày cấp: ..............................................................Nơi cấp: ..............................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
Số cổ phần (mã chứng khoán V11) sở hữu/đại diện: ................................................ CP
(Bằng chữ: ......................................................................................................... cổ phần)
2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên:.............................................................. Số CMTND: .......................................
Ngày cấp: ..............................................................Nơi cấp: ...............................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu
quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.............., ngày ...... tháng ..... năm 2020
Bên ủy quyền
Đại diện theo pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đối với cổ đông là tổ chức)

(Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.)
Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty
trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: Tầng 1, văn phòng 6, Khu đô thị mới Trung Hoà, Nhân
Chính, Thanh Xuân, Hà Nội và số ĐT: 024.62853100; Email:congty.vinaconex11@gmail.com;
Website: www.vinaconex11.com.vn (nếu là bản gửi email thì người đăng ký phải nộp lại bản gốc cho
Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

