
Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty trước 16h00 ngày 

07 tháng 11 năm 2018 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau: 

Bộ phận Quan hệ Cổ đông - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM,  Điện thoại: (84- 28) 3750 5555 (151)    

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
(V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 

 

I. BÊN ỦY QUYỀN 

Tên Cổ đông: ........................................................................................................................................  

Số CMND/GCNĐKDN/Trading code: .................. Ngày cấp:............................. Nơi cấp: ..................  

Người đại diện (trường hợp Cổ đông là tổ chức): ...............................................................................  

Số CMND: ...................................... Ngày cấp: ................................ tại: ..............................................  

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ: ..................................................  ................ Email................................  ..................  

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 16/10/2018: ..........................................................  

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, nay Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho: 
 

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

Ông/Bà:  ...............................................................................................................................................  

Số CMND: ...................................... Ngày cấp: ................................ tại: ..............................................  

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ: ................................................................................................................................  

Email ......................................................................  .............................................................................  
 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu 

lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long với tư cách là đại 

diện cho ……………..cổ phần mà Cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông. 

- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này. 

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu 

nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền. 

 

  

 

        

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM 

ĐT: (84-28) 3750 5555   Fax: (84-28) 3750 5577 

Website : www.thienlonggroup.com 

  
 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

…….., ngày ….. tháng …..năm 2018 
 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) 


