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 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  

PROXY LETTER FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS 2016  

  

Tôi tên/ My name:…………………………………….……………………………………… 

Số cổ đông/ Shareholder code: ………………….…………………………………………... 

Đang nắm giữ/ Holding .....................……………cổ phần/ shares. 

 

Nay chỉ định và uỷ quyền cho ông/ bà: ………...………………………………….…………… 

Hereby appoint and authorize to Mr./ Ms.: 

Số cổ đông (nếu có)/ Shareholder code (if any)…………………………………………………. 

Số CMND/ Hộ chiếu/ ID/ Passport No.: …..……………………………………………………. 

Cấp ngày/ Issued on:........................................................ Tại/ At:……………............................. 

 

Để thực hiện việc ủy quyền trong việc thảo luận và biểu quyết thay mặt tôi tất cả các vấn đề 

đưa ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016. 

To act as proxy and to discuss and vote on my behalf all the issues addressed in the Annual 

General Meeting of Shareholders in 2016 (AGM 2016), which will be held on 12 April 2016. 

Khi sử dụng bởi một tổ chức, người uỷ quyền ký tên dưới đây phải là đại diện được ủy quyền 

hợp pháp của tổ chức và phải được đóng dấu của tổ chức. (1) 

When use by an organization, the below undersigned Authorizer must be a legal representative 

of the organization and must be sealed by the organization seal. (1) 

  

  …………………, ngày/ date: …………… 2016 

  

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED          NGƯỜI ỦY QUYỀN/ AUTHORIZER 

        (Ký tên, ghi rõ họ tên)             (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(1) Chỉ áp dụng khi đại diện được uỷ quyền của một cổ đông tổ chức khác với người đại diện pháp luât 

của cổ đông tổ chức. 
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