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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
FLCHOMES
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư
Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHOMES
1.
BÊN ỦY QUYỀN
Tên cổ đông:……………………………………….………………..……………………................
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN: …..………………………...............…
Ngày cấ p: ………………….Nơi cấ p: ……….…………………………………………..................
Địa chỉ:………………………………………………………………..……………….....................
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):……….......................................
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật: ………………....
Ngày cấ p: ………...............………….Nơi cấ p: ……….…………………………………………...
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 05/05/2021): …………………………(Bằng chữ:
…………………………………………………………………………………) cổ phần.
2.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên: ...........................…................……………………….....……..........................................
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....................................................................................
Ngày cấ p: ………………….Nơi cấ p: ……….…………………………………………..................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................Điện thoại:......................................
3.
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư
kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes vào ngày 10/06/2021.
Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng
với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật
và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes.
4.
THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes ngày
10/06/2021.
5.
TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm
chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh
phát triển Bất động sản FLCHomes.
Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc
nêu tại Giấy ủy quyền này.
………………, ngày …… tháng …… năm 2021
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

