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GIẤY ỦY QUYỀN
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Thông tin về cổ đông (Bên ủy quyền):
•

Họ tên cổ đông: .........................................................................................................

•

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:………................... .........................................................

•

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

•

Điện thoại: ...................................... Email: ...............................................................

•

Tổng số cổ phần sở hữu: ..............................................................................cổ phần

Ủy quyền cho người có tên sau đây (Điền đầy đủ thông tin):
•

Họ tên:........................................................................................................................

•

CMND/Hộ chiếu: ................................... Ngày cấp: ..................Nơi cấp: ....................

•

Địa chỉ thường chú: .....................................................................................................

Nội dung ủy quyền:
Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương
ứng):
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:
Toàn bộ

Một phần1: ........................................ cổ phần

- Phạm vi ủy quyền: Tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 của Công ty Cổ
phần Thế Giới Số.
Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và
không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản năm 2019.

………., ngày……tháng .…. năm 2019
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền

Bản chính Giấy ủy quyền này hoặc Bản sao có công chứng phải được gửi kèm với Phiếu lấy ý kiến.

