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GIẤY ỦY QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013   

____  
 

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) 
 
I. Bên ủy quyền: 
- Họ và tên: ……………………………………………... CMND số : …………..…… 
- Địa chỉ thường trú: ………………..………………………………………………….. 
- Là cổ đông sở hữu : ………..cổ phần của Cty Cổ phần Vật tư–Xăng dầu (COMECO) 
II. Bên được ủy quyền: 
- Họ và tên : ………………………………………………. Điện thoại:………………. 
- CMND số : …………..…… Cấp ngày : …..……. Tại : ……….................................. 
- Địa chỉ thường trú: ………………..………………………………………………….. 
Hoặc ủy quyền cho Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty 
(Nếu Quý Cổ đông đồng ý thì đánh dấu [x] vào ô trống trên).   

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung ủy quyền 
Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại 
ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2014) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại 
Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu 
(COMECO) vào ngày 25/4/2014. 
Điều 2: Trách nhiệm 
Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của Bên được ủy 
quyền trong Đại hội và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty. Bên 
được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này 
và không được ủy quyền cho người khác.  
Điều 3: Thời hạn 
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài 
chính 2013 của COMECO kết thúc.  
Trân trọng kính chào. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng     năm 2014 
 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN                    BÊN ỦY QUYỀN 
     (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
Ghi chú : Trường hợp Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại 
                diện pháp luật và con dấu của tổ chức.    
   Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước 8 giờ, ngày 22-4-2014.              
 


