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GIẤY CHỈ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị và Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp 
   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 
Người ủy quyền dự  họp: (viết tay) 
Họ và tên:   .........................................................................................................................  
Địa chỉ:  .............................................................................................................................  

Người được ủy quyền dự họp: (viết tay) 
Họ và tên:  ..........................................................................................................................  
Địa chỉ:  .............................................................................................................................  
CMND/CCCD số:  ............................................................................................................  

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công 
ty, nên tôi ủy quyền cho người được ủy quyền dự họp (có tên, địa chỉ và CMND/CCCD 
như trên) thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2022 của Công ty trong phạm vi toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của 
cổ đông có những thông tin dưới đây. 

Tên cổ đông:   ....................................................................................................................  
Mã số cổ đông:  .................................................................................................................  
Số cổ phần có quyền biểu quyết:  ......................................................................................  
Bằng chữ:  ..........................................................................................................................  
Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 
12/05/2022 kết thúc bằng việc ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một 
khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công ty về việc ủy quyền này. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

     ------------------------------------- 

………………, ngày……tháng….. năm 2022 

NGƯỜI UỶ QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

--------------------------------------- 

      


