
  

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

……………….., Ngày……. Tháng….. năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v: Tham dự họp ĐHĐ CĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty CP Lê Bảo Minh ) 

Kính gửi:  Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh 

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN: 

Họ tên : …………………………………………………………………………… 

Số CMND : ……………… Cấp ngày: ……………...  Nơi cấp: ………………..…  

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

Điện thoại : ………………  

2. NGƯỜI ĐƯƠC ỦY QUYỀN 

Họ tên  Lê Thị Ngọc Hải 

Số CMND : 025523369 Cấp ngày: 18/11/2013 Nơi cấp: Tp.HCM 

Địa chỉ : 7/11 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM 

Điện thoại : 0913 80 6666 
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

Thay mặt tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh năm tài 

chính 2021 và biểu quyết thông qua các nội dung họp tại Đại hội. 

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

    Có hiệu lực từ kể từ ngày ký cho đến khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 

chính 2021 kết thúc. 

 5. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

- Người ủy quyền cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần sở hữu 

hợp pháp nêu trên tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, không có khiếu nại về kết quả biểu quyết 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 

- Người được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền 

lại cho người khác thực hiện công việc nêu trên. 
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