












































coNc-rY co prrAN

cuteu sANc coNc ceNG TP.ncM

snN xrEM soAr

ceNG HoA xA ugl cuu xcuia vrET NAM

DlC l6p - Tu do - Hanh phric

fp.ruA Cni Ui"h, ngdy2Othdng f ndm 2017

sii or /2ol 7/BC-CHS-BKS

BAo cAo HoAT DqNG cua snN KrEM soAr
TRiNH DAr Her co EONG THU'oNG NrEN NAM 2017

Kinh eiii: Qui C6 d6ng C6ng ty C6 phin Chi6u s6ng cong cgng'IP.tlCM
- Cdn cu l-uat Doanh nghiep s6 6812014/Qlll3 ban hdnh ngdy 26llll20l4.cohieu

lpc thi hdnh tir ngdy 0l/712015;

- Cdn cri Di€u l€ t6 chric vd hoat dQng Cdng ty Cd phin Chi6u sdng c6ng c6ng

TP.H6 Chi Minh (sau dAy ggi tit ld C6ng ty);

- CIn cu Bdo ciio tdi chinh dd ki6rn to6n nam 2016 va cec sd ligu chi ti6t do phong

Tdi chinh K6 torin C6ng ty cung c6p;

- Cdn cu Nghi quy6r 0l,NQ-HDQT ngay 1915/20116 cua Dai hQi dong ct, dong

thulng ni6n ndm 201 6;

- Cdn cu Quy che hoat dong Ran Kiern so6t Cong ty (sau day goi tAl la "RKS").

IIKS xin brio cdo d6n Dqi hQi d6ne C6 dtrng tinh hinh hoat d6ng cta Cong ty trong 6
thiing cu6i ndm 20 l6 kdt thric ngity 3l/1212016 voi nhtng ndi dung cu th0 nhu sau:

PHAN r. rro4T DQNG c0A BAN KIEM soAr
- Trong 6 thring cu6i nam 2016, BKS dd ti6n hirnh tridn khai vd thuc hien nghidrn

tric vi6c giiirn siit tinh hinh ho4t dQng SXKD, tinh hinh tdi chinh C6ng ty, girirn s6t c6c

hoqt dong cua HQi d6ng quan tri lsau diy gqi tit ld "HDQT"). Ban dieu hdnh (sau dAy goi

t6t la "BDH"). c6n bQ quin lj khdc, vd vi0c tri6n khai thqc hi€n Nghi quy6t s6

0l/20164{Q-HEQT ngdy 19/5/2016 cta Dai h6i ddng cO d6ng vd c6c nhi6m vu kh6c theo

quy tlinh cria ph6p lurlt vd Di6u lQ C6ng ty nham bilo v€ quydn lqi hqp phap cta C6ng ty
vd c6 d6ng:

- Gidrn sat darn bAo viec thuc hiin cric Nghi quy6t HDQ'l cia BDI I Cong ty:

- Cht dQng l{p kd hoach ki6m soiit vd triin khai thuc hifn k6 hoqch theo qui dinh

cira phap luAt vd quy ch6 hoat clong cta llKSl

- Thanr du dAy dt cric cuoc hop IIDQT vd dong gop y ki6n trong viec giam s6t hoat

d6ng ctra C6ng ty trong ciic cuQc hop:
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- T6 chuc phdn cdng, phdn nhi6m trong BKS d6 phrit huy t6i da hi€u qud trong
^ , ,.i .

cong tac Krern soat tar L ong ty:

- Xem xdt tinh minh bach cta qua trinh c6ng b6 thdng tin;

- Gi6m srit vi6c thuc hi0n c6c quy ch6, quy dinh cria Cdng ty di ban hanhl

1h6ng qua c6c hoat ddng kidm soiit hoat ddng vir thdrn dinh biio c6o tdi chinh. Ban

Ki0rn soSt biio ciio k6t qud hoat d6ng kiern sorit cho Dai h6i d6ng CO aOng voi noi dung
chi ti6t nhu sau:

l. K6t qui gi6m s6t ho4l tlQng cria HDQT vi Ban Di6u hAnh C6ng ty:
:. ^^- Trong 6 thiing cuoi ndrn 2016. HDQ1 c6ng ty dd t6 chuc hqp 05 ldn vri dd ban

htinh cric nghi quydt vd hoat rldng Cong r), (Chi ti6t co trong Biio ciio tinh hinh qudn tri
Cdng ty ndm 2016):

- BKS da duoc cung cip dAy dt th6ng tin vd cric nghi quy6t, quy6t dlnh cta HDQT
va BDH Cong ty. trao ddi thuong xuydn voi HDQ-I va BDIIv6 tinh hinh thr,rc hien kc
hoach kinh doanh v?r nghi quy6t cld dugc Dqi hQi d6ng C6 OOng thdng qua. Tr€n co so do.

BKS drinh gi6 c6ng tiic qudn lj dieu hdnh hoat dQng kinh doanh cria FIDQT vd IIDH dd

tuAn thri dAy dt quy dinh ph6p ly li6n quan toi hoat dQng SXKD cfing nhu phir hoo Nghi
quy6t cta Dai hQi d6ng c6 dOng. IIDQT da chu dQng trong vi€c giiim s6t vd didu hdnh kip
thoi chi6n luoc kinh doanh cing nhu ciic quy€t siich cu thC trong hoat d6ng cta Cdng tyl

- UDH da b6rn siit ciic nghi quytlt HOqt d6 triin khai cdc hogt dQng Cong ty.

HDQ1'vd BDII cing voi su n6 luc cta todn thd cdc c6n b6 nhin vidn cta C0ng ty dd vucrt

qua kho khdn v?r hoin thdnh cdc chi tieu rna Dai hQi dfrng C6 d6ng di ra. cu thi:

- Ngay 0l/712016. Cdng ty chinh thtrc duoc c6p Cidy chung nhdn ddng kl doanh
^ : .:

ngh rcp cong ty co phan i

- Ngdy 28/l l/2016, C6ng ty chinh thuc duoc ni6m y6t trdn thi trunng chtrng kho6n

voi rnd chung kho6n ld CHS.

2. K6t qun tIAu tu'dy rin ciia C6ng ty:

2.t Dy tin phuang ti\n mrty thi cbng 2016: Chua tri0n khai;

2.2 Dtr dn "Xdy tlq'ng Nhit kho tgi huyQn Crt Chi (Xfiy rty'ng phin hdng rrio)":
ehOi hqp co quan chuc ndng thuc hi€n vidc ra phd bom min. vdt nd lrudc khi triin khai

xAy dung:

2.3 D4'dn "Muo sim, lrong b! cbng cy dqtng cq, tdi srin ph4c vqt tliiu hdnh, sdn

xuir kinh doanh: Dd hodn thirnh vcri giri tr! diu tu 833 tri6u d6ng.
'l'heo gidi trinh tai Bdo cdo cua I lQi dong quAn tri ve viOc tridn khai 03 du rin trcn.

BKS nhan th6y viQc tri6n khai chdrn tr6 so voi k6 hoach duoc giao do cdn nhtng kho khdn

khi chuyen doi loai hinh doanh nghiqp vri cing khdng dnh huong d6n tinh hinh sdn xudt

kinh doanh cria C6ng ty. Tuy nhi6n. C6ng ty cdn ddnh giri l4i nhu ciu ddu tu thpc t6 theo

k6 hoach sAn xu6t kinh doanh ndm 2017 di1 brim srit tri6n khai.
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3. Thri lao cta HDQT vi BKS:-l-rong 6 thiing cu6i nfun 2016, Cdng ty di tam chi tra
luong vd thu lao cia HDQT vd BKS ld 778.800.000 tl6ng. cu th€ nhu sau:

- Luong vir thu lao HQi dong qudn tri: 54 1.200.000 dong

- Luong va tht lao c[ra Ban Ki6m soiit: 237.600.000 d6ng

4. Tinh hinh ho4t tIQng kinh doanh nIm 2016.

Thco nhu Nghi quy6t.O OtlZOte,Nq-HDQl'cta Dai hQi d6ng cd ddng. HDeT
duoc uy quydn va dd lua chon tlon vi kiem todn doc l{p ld cong ty ki€m roiin llrnsr &
Young ld don vi ki6m todn bdo cdo tdi chinh 6 thiing cu6i ndm tai chinh 2016, ker rhuc

ngiry 3lll2l20t6.
Ban Kidrn soiit dd thuc hiQn viQc thdrn dinh lldo crio tiri chinh cta C6ng ty 6 thring

cu6i nhrn t?ri chinh 2016. k6t thtc ng?ry 3lll2l2\16 cld dtrgc kiern todn va l3rio crio k6t qud

kinh doanh 06 thring cudi ndrn 2016 sau khi didu chinh ciic y6u to ngoqi tru don vi kiem

toiin vd Qu! ti6n luong dugc IIQi ddng qudn tri ph€ duy0t, k6t qu6 cu th€ nhu sau:

4.1. Tinh hinh hoql itAns kinh doqnh ndm 6 thtins cuiii ntim 2016:

Dctn vi tinh; TriQu ding

TH/KH

(*)

O Ti lC so sdnh mang tinh chdt ttrnng doi vi cd su'chuy€n diii hinh thti'c doanh nghi1p vd

,o td kO hoqch kh6ng nnng ding vdi co s6 thryc hi€n. (6 thdng thrc hi€n so vbi 7 thang ki
hoach)

Vd doanh thu: C6ng ty da nd lyc trong vi€c ho2rn th?rnh vir vust chi ti6u vd doanh thu.

Doanh thu chinh trong kj,vin la loai hinh Duy lu. bdo duong hQ thong chi6u sring. tin hi6u

giao thong.

Vd chi phi: Muc tdng doanh thu. chi phi vd loi nhudn tucmg d6ng" dao d6ng khodng 62% -

6Toh.trong d6. co cdu chi phi luong vin chi6m ti trong khri cao trong gi6 vtrn vd chi phi

qudn lj. Cong ty dang trong qud trinh co cdu lai nhdn su vd di6u chinh Quy ch6 luong theo

loai hinh c6 phin nhlm tao ra hi6u qui tdi chinh t6i uu cho cdng ty vd co ilong.

STT Chi ti6u

K5 hogch
(DHCD)

th6ng qua

Thuc hi6n

theo BCTC
de ki6m

todn

Th r.rc hi(n sau

khi tli6u chinh
yilu tii ngoqi trri

vir ti6n lu'ong
thqc hiQn

I

2

J

4

T6ng doanh thu

'f6ng chi phi

Loi nhuAn truoc thu6

Loi nhuAn sau thu6

t40.000

18.433

14.378

222.130

219.337

2.793

2.2t2

227.440

t97.26t

30.179

24.t43

162.4Y"

163.7Y,

t67.9%
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TT Khodn mgc
3U1zfi6 0u07fi6 1'Ing/Giim

Gi6 tri Ty trong (lid tri Tj trgng Ci6 tri Tj trgng

l TONG TAI SAN 523.925 t00,00% 193.8 t 7 100,00% 30.108 100,00%

I I Tii sin ngin h4n 102.260 76,78"h 320.697 6l,2l"h 81.563 15,57"1,

Ti6n & tuong duong
tten

PhAi thu ngin han

Hdng rdn kho

Tdi sdn ngin han khiic

\26.958

206.187

57.047

t2.067

24,230/o

39.35%

r0,89%

2.30%

t9l.t22

82.284

39.794

7.497

36.48o/o

| 5,7 lo/o

7 .600/o

I .43o/o

-64.164

123.903

17.254

4.570

-12.25%

23.65%

3,29%

0.81%

1.2 Tiri sin diri han 121.666 23,22"h I 73.1 20 33,01,, -51.454 -9,82n1,

Phdi thu d?ri han

'I-di 
srin c6 dinh

Tdi s6n ddi han kh6c

37.902

83.763

0.00%

7 .23Y"

15,99%

44.t 12

42.254

86.75 3

8.420h

8.06%

16.560/o

-44.112

-4.352

-2.990

-8.42o/o

-0.8i%

-0.57%

) NGUON VON 523.925 100,00% 523.925 100,00% 100,00,'/n

2.1 Nq phiii tri 222;740 12,51"h 222.710 42,51y. 0,00%

Ngin han 222.740 42,5lYo 222.740 42,51% 0.00%

2.2 V6n chri s6 hfru 301.186 57,49y" 301.186 57,,49v" 0,00%

4.2 Tinh hinh thi chinh (dg'a tr6n 86o c5o tii chinh dn ki6m toin)
4.2.1 Co ciiu ttii sfin - ngu\n viln

Don vi tinh: Trieu dong

Nhin chung. co cou tiii san - nguin von cia C6ng ry, toi ngdy 3l/12/2016 td phit htrp vd an

lodn.

4.2.2 Tinh hinh cing nq:

- No phai rh,: Cong ty co so du no phdi thu cao. chidrn t! lrong 39.35olo trong co
::i.

cdu tong tdi san. s6 du no ndy chu y'6u la ttr cric Khu quAn ly giao th6ng d6 thi phdt sinh ttr

cac hgp r16ng duy tu chi6u sing. Khoan no ton dong tir ndrn 2010 voi s6 tidn la 36.953

triQuddng,chi6mt!rrongl'7.9o trongs6dungphrii thunginhan.BDHcingdatichcuc
trong viOc thu hdi nhung do nhidu lj do kh6ch quan nen chua thu hdi duqc.

- Nq phailrri: Cong ty khong co s6 du no vay. khoan no chu vdu la no phiii trd nh?r

cung c6p vd trich chi phi phAi tri ngudi lao d6ng.
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CAC CHI SO CO BAN 3l/t2t2016 0U07t2016

HE SO THANH TOAN

KhA ndng thanh todn hi6n hanh

Kh6 nlng thanh toiin nhanh

r,8l

0.57

1.70

1.0 I

HIEU QUA HOAT DQNG

Vong quay khorin phai thu khach hdng

Vdng quay hdng t6n kho

1.5 I

3.63

chuv6n d6i DN

chuv6n ddi DN

TY SUAT

ROS t938V, chuyen doi DN

ROE 14,020A chuvdn d6i [)N

4.2.3 MQt sO chi fiAu uii chinh:

Cdc chi stj rdi chinh tqi ngity 31/t2/2016 nhin chung rdt khd quon, fuA hien hi chinh on

dinh cua Cong ty.

4.3 Vd thgc hiQn cric f ki6n/khi6u nai cta C6 a6ng.

- Tai thoi didrn ch6t danh sdch co ddng de thgc hi(n quydn dU dai hQi. Ban Kiirn
sodt chua nhdn dur-vc j kidn dong gop. khi6u nai cua c6 d6ng vd c6c sai pharn cua HDQI .

Ban Didu I ldnh. Ban Ki6m soiit trong quil trinh thuc hiQn nhiQm vu duoc giao.

ph6n rr: NHaN xET vA V KrEN CUA BAN KrEM SOAr.

l. Voi tinh thin tr6ch nhi6m xdy dung vd hop tiic trong quii trinh hoat cl6ng. thuc

hiQn nhiQrn vu cua c6c co dong giao. Ban Kiem soiit luon ph6i hop trao doi va dong gop i
ki6n thing thin, trung thuc voi IIQi d6ng qudn tri, Ban Didu hdnh trong vi0c xdy dung ciic

,: i i
quy che. nghi quydt. quyet dinh.

2. Trong 6 thiing cu6i ndrn 2016. Hgi ddng quzin tri vd Ban Diiu hdnh da phrin d6u

vuot qua kho khln vir hodn thirnh cric chi ti6u kinh doanh md Dai hQi d6ng cti d6ng tle ra.

Nhirn phat huy k6t quA dat dugc trong 6 thring cu6i nrrn 20 16. phdn d6u hodn

thdnh cilc chi tieu 2017. Ban kidrr sorit ki6n nghi rnQt s6 vidc sau:

+ D6 xu6t hu6'ng gidi quy6t c6c kh6 khln:

- Vi cloanh rfu: Ndrr 2017 citc Khu qurin ly giao thtrng d6 thi se 6p dung hinh d6u

thlLu thay vi chi rlinh thau. Vi don giri co xu huong giarn theo dinh rruc rip dung. C6ng t1

cAn tang cucrng tirn ki6m thi trutrng. da dang hoa khrich hang. da dang hoa sin phArn.

- Vi Gio v6n - Pht quan t!. Chi phi luong c6 h€ sd cao trong T6ng chi phi tuy'

nhicn viec ph6 duyQt dcrn giri ti6n luong chua phu hgp voi thoi didrn ldp cric brio cdo cdn

thi6t. Didu ndy sd dnh huOng d6n vi€c cung cAp vir ra ciic quydt dinh diu tu. Cong ty cric
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xric dinh duoc crv cAu giri vtrn pht hc.rp d6 tharn gia rno rong thi truong vA phet trien doanh

thu.
.,: .. .., -- Ve tAi chinlt: Tdng cuong ciic biQn phap de thu hoi cac c6ng ng kho ddi. chu d6ng

ldm vi6c d6 tirn cdch gidi quy6t s6 ng tdn dgng ldu voi Khach hdng de ddm bdo ngu6n tii:n

cho C6ng ty.

+ Ph6t huy nhii'ng thu$n lg'i:

Duy tri ngudn Khdch hdng hiOn hilu: duy tri cdc m6i quan h€ t6t dgp xdy dung tu
ldu nay.

On dlnh nh6n su chri ch6t: trong qud trinh co phAn, C6ng ty clang co cAu quy ch6

luong vir nhdn su cung cAn chn;; viQc on dinh nhdn su chLi ch6t di tranh anh huong tl6n

hoqt dQng srin xu6t kinh doanh.

PHAN ril. pHrJo-NG HU6NG HOATDQNG 2017 cuA BAN K|EM soAr
Trong ndrn 2017. Ban Kicirn sodt tap trung vdo ciic nhiCrn vu trong tam sau:

.'.,1- Ki€m tra, gidrn siit vi€c thuc hiQn Ngh! quy6t D4i hQi d6ng C6 d6ng thuong niOn

n5m 20 I 7, cdc Ngh i quy€t c0a HQi d6ng quAn tri.

- Thqc hiqn thim dinh c6c b6o c6o tdi chinh, biio c6o hoat d6ng kinh doanh cua

C6ng ty. Drinh gi6 hoat d6ng cta HOi ddng qudn tri. Ban didu hanh trinh D4i hQi c6 d6n-e.
--.i . :- Kidrn tra tung vdn d0 cu th6 li0n quan ddn quAn lj, di6u hdnh ho4t dQng crja Ban

didu hdnh n6u xet th6y cAn thi6t ho4c theo dd nghi cria c6 d6ng hodc nh6m c6 dong theo

quy dinh cua Ludt doanh nghiQp va Didu lf C6ng ty.

- PhOi hqp vcri H6i d6ng quan tri. Ban diiu hdnh trong c6ng tac quin lii. didu hdnh

c6ng ty. dim b6o su tuan thu cua IIQi dtrng qurin tri vd Ban didu hdnh aOi vOi cac Nglr;

qu1ct. qu16t dinh cia Dqi hQi dong c,i dong.
'fr6n ddy ld nQi dung k6t quri trong qud trinh kiirn tra gidrn sdt hoat dting C6ng ty

va phumg huong hoat dong nam 2017 cua Ban Ki0rn sodt. Ban Kidm soiit xin biio cdo

tru6c D4i hQi.

Chric sric khoO Qui Dai bi€u, Qui C6 d6ng.

Kinh chtic Dai hqi thdnh c6ng t6t dgp.

TM. BAN KIEM SOAT

TRU.ONG BAN

lt

Bdo cdo Ban Ki6m so6t tqi Dqi h6i c6 d6ng thuong ni€n nim 2017

Pham Thi Xuin Li6u

Trang 6/6



































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày ….  tháng …..  năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

Bên ủy quyền: 

Cổ đông: ........................................................................................................................... 

CMND/Giấy ĐKKD số: ............................  Ngày cấp:  ...................  Nơi cấp: .................. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ............................  ..........................  .....  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................... ...... 

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

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ............................ cổ phần của Công ty Cổ phần 

Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 

Số cổ phần bằng chữ: ....................................................................................................... 

Ủy quyền cho: 

Bên được ủy quyền: 

Ông (Bà): .......................................................................................................................... 

CMND số: .................................. ..............  Ngày cấp: ...................  Nơi cấp: .................. 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

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

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty 

cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được 

ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam 

kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

Ghi chú:  

 Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì 

được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.  

 Giấy ủy quyền này phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 26/06/2017 (Tổ quản lý cổ đông tại 121 

Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi đến đăng ký tham dự Đại hội. 

 Người được ủy quyền phải mang theo thư mời họp của người ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

………………………………………… 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký 

của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ 

tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

 
 

 

………………………………………… 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày ….  tháng …..  năm 2017 

GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Kính gửi:   Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 
 

Bên ủy quyền: 

Chúng tôi bao gồm ....  cổ đông có tên trong danh sách dưới đây:  

SỐ 

TT 
Tên cổ đông 

Số 

CMND/ĐKKD, 

ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Tổng số 

cổ phần 

sở hữu 

 

Ký xác 

nhận (*) 

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   



SỐ 

TT 
Tên cổ đông 

Số 

CMND/ĐKKD, 

ngày và nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Tổng số 

cổ phần 

sở hữu 

 

Ký xác 

nhận (*) 

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

  
Số:…………………….. 

Ngày cấp:……………... 

Nơi cấp:………………. 
   

Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền   

Cùng nhất trí ủy quyền cho: 

Ông (Bà): .......................................................................................................................... 

CMND số: .................................. ..............  Ngày cấp: ...................  Nơi cấp: .................. 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

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

Thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ 

phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với tổng số cổ phần được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được 

ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

   

 CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI 

ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

………………………………………… 

 

 

Ghi chú:  

 Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác (đủ năng lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì 

được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.  

 Giấy ủy quyền này phải được gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 26/06/2017 (Tổ quản lý cổ đông tại 121 

Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc khi đến đăng ký tham dự Đại hội. 

 Người được ủy quyền phải mang theo thư mời họp của những người ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
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