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SỔ:ộ£1/2021/TB-HĐQT Đà Năng, ngày 05 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI THAM D ự  HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần LICOGI 10 trân trọng thông báo và kính mời 
Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 
ty, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8h00’ -  1 l h30 \ Thứ Bảy ngày 26 tháng 06 năm 2021.
2. Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Bản hướng dẫn cách thức tham dự 

họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ 
http://licogilO.com.vn.

3. Địa điểm: Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc ngưởi 
được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ 
phiếu điện tử.

4. Nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Được đăng tải trên website của 
Công ty tại địa chỉ http://licogilO.com.vn từ ngày 13/05/2021 và được cập nhật cho đến 
khi kết thúc Đại hội.

5. Thành phần tham dự:
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 10 theo danh sách cổ 
đông chốt vào lúc 16h00’ ngày 26/05/2021 do Công ty công bố.
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được có thể ủy quyền cho 
HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 
làn, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

6. ủy quyền tham dự, biểu quyết:
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui 
lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 
23/06/2021 theo một trong các hình thức sau:
a) Gửi Email bản scan màu hoặc bản chụp màu bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ 

email: Iicogil0.dn@gmail.com
b) Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: CÔNG TY CỎ PHẦN LICOGI10 

Số 382 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nằng 
Điện thoại: 0236.3625617.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
Như trên; 
Website Công ty; 
Lưu VT, HĐQT.

http://licogilO.com.vn
http://licogilO.com.vn
mailto:Iicogil0.dn@gmail.com


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
p -  Tự do -  Hạnh phúc

JY QUYÊN THAM D ự  
HỌP CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ỈG TY CỎ PHẦN LICOGI10

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần LICOGI10

1. Bên ủy quyền:
Tên cổ đông:........................................................Điện thoại: ...........................................
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ................................ !......... ...............................................
Ngày cấp :......................................Nơi cấp: ......................................................................
Địa ch ỉ:.................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữ u :.................. cổ phần {Bằng chữ: .......................................................... )

2. Bên được ủy quyền:
Tên cá nhân:........................................................ Điện thoại: ..........................................
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ...........................................................................................
Ngày cấp :............................................... Nơi cấp: .............................................................
Địa ch ỉ:.................................................................................................................................
Hoặc
ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công 
ty Cổ phần LICOGI 10 sau: (Đánh dấu x hoặc V vào ô vuông)

□ Ông Nguyễn Danh Quân - Chủ tịch HĐQT

□ Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT

□ Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:
- Số cỗ phần ủy quyền:............ cổ phần (Bằng chữ :.......................................................)
- Phạm vi ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty Cổ phần LICOGI 10 và thực hiện mọi nghĩa vụ, quyền lợi của cổ đông tại Đại 
hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền 

và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 
ty Cổ phần LICOGI 10 và các quy định tại Đại hội.

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

BÊN ỦY QUYÈN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


