
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
       …………, ngày       tháng     năm 2009 
 

GIẤY ỦY QUYỀN SỞ HỮU 

(Về việc làm ñại diện sở hữu ñể ñủ ñiều kiện ứng cử thành viên  

Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2009-2012)) 
 
 
1. Bên ủy quyền: 

Tên cá nhân/tổ chức: .........................................................................................................................  
CMND/GPðKKD số: ...................................cấp ngày.....................  tại ..........................................  
ðịa chỉ: ..............................................................................................................................................  
ðiện thoại: ........................................................................................................................................  
Số cổ phần sở hữu: ...........................................................................................................................  
(Bằng chữ: ........................................................................................................................................ ) 
 
2. Bên nhận ủy quyền: 

Tên cá nhân: ......................................................................................................................................  
CMND số: .....................................................cấp ngày.....................  tại ..........................................  
ðịa chỉ: ..............................................................................................................................................  
ðiện thoại: .........................................................................................................................................  
Số cổ phần ñược ủy quyền: ..............................................................................................................  
(Bằng chữ: ........................................................................................................................................ ) 
 
3. Nội dung ủy quyền: 

Bằng văn bản này, trong trường hợp Ông (Bà) :                                            ñắc cử Hội ñồng Quản 
trị, tôi cam kết không chuyển nhượng, tặng, hay cho bất cứ ai trong suốt nhiệm kỳ 3 (2009-
2012), Mọi sự chuyển nhượng (nếu có) sẽ tuân thủ các ñiều kiện về chuyển nhượng như quy ñịnh 
ñối với thành viên Hội ñồng Quản trị tại ðiều 8 ðiều lệ Công ty CP. ðầu Tư Xây Dựng Bưu 
Chính Viễn Thông  

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 
quy ñịnh hiện hành của Pháp luật và của ðiều lệ Công ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng Bưu chính 
Viễn thông 
 
 

Người ñược ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
               
         
 
 
Ghi chú:  
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người ñại diện theo pháp luật của tổ 
chức và ñóng dấu của tổ chức. 
- Quý vị Cổ ñông có thể gửi thư về ñịa chỉ công ty hoặc fax giấy ủy quyền này về cho Ban Tổ chức 
theo số: (08) 38401442 hoặc (08) 38401443 


