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Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

** * ** 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Đề cử/Ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (Năm 2020 – 2025) 

Công ty cổ phần  Mắt Kính Sài Gòn 

   

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

                 Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn 

 

Tôi là: .........................................................................................................................................................  

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ….……………… Ngày cấp ………………….Nơi cấp……………….. 

Đia chỉ thường trú: ......................................................................................................................................  

Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000VND/ mỗi cổ phiếu): ....................................................................  

Thời gian bắt đầu nắm giữ cổ phần: ……………………………………………..………………………. 

Tôi đồng ý ủy quyền cho (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông ): 

□  Ủy quyền cho người khác: 

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

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp ………………….Nơi cấp……………….. 

□ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:      Ông Lâm Kim Khoa                 

Được đại diện ……………cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng 

quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2020 – 2025) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Mắt Kính Sài Gòn  

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 của Điều lệ Công ty. 

Ngày ….… tháng …….… năm 2020 

 Người được ủy quyền Người ủy quyền 

             (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, các cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần được quyền 

đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS. 

- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghi Quý cổ đông không đủ điều kiện đề cử /ứng cử thực hiện 

thủ tục ủy quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch 

HĐQT đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS  

- Danh sách Ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đăng trên website của Công ty từ 

ngày 09/06/2020: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn (trong Mục :”Quan hệ cổ 

đông” Mục con “ Đại hội đồng cổ đông”) 
- Giấy ủy quyền phải được gửi cho Ban tổ chức trước ngày 28/05/2020. 

http://www.saigonoptic.com/
http://www.saigonoptic.com.vn/


 

 

Danh sách cổ đông ủy quyền đề cử/ứng cử cho ông/ bà: .................................. 

( Kèm theo giấy ủy quyền ứng cử HĐQT, BKS) 

 

TT Họ và tên Số CMND/ 

CCCD/Hộ chiếu 

Số CP 

nắm giữ  

Thời gian 

bắt đầu  

Ký tên 

1      

2      

3      

      

      

 Tổng Cộng     

 

 

 

 

 

 

 

 


