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                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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     GIẤY ỦY QUYỀN 

              THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

              CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI 
 

 

1. Bên ủy quyền 

Tên cổ đông:……………………....……………………………………………………….. 

Số CMND/ĐKKD:………........………..Cấp ngày………………….Tại……………….... 

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

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

Hiện đang sở hữu:….......……............................................... Mã chứng khoán: NS2 

(bằng chữ:……...........……………..………………….………………………cổ phần) 

2. Bên nhận ủy quyền 

Ông (bà):…………... ……………………………………………………………………… 

Số CMND:………………......Cấp ngày…………………………Tại…………................... 

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

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

Số cổ phần ủy quyền:…………… (bằng chữ:…….....………………………  cổ phần) 

3. Nội dung ủy quyền 

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức vào 08h00 ngày 
27/04/2021. 

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2021 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu 
quyết tương ứng số cổ phần được uỷ quyền.  

4. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. 

5. Trách nhiệm của các bên 

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã 
được ủy quyền. 

- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật. 

            NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

           ……………………………...…… 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

               …………………………………….. 

               Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax hoặc bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 8 giờ 00’ ngày 22 /04/2021 

 



 


