
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v: Tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam  

(Mẫu dành cho cá nhân) 

 

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”) 

 

Hôm nay, ngày ……/……../2017, tại ……………………………………………………… 

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………… 

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Số đăng ký sở hữu: 

……….......................... ngày cấp ………………………….. nơi cấp: ……………………. 

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

Hiện tôi đang sở hữu: …………… (bằng chữ: .…………………………………………..) 

cổ phần tại Quý Tập đoàn. Tôi làm giấy này ủy quyền cho: 

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

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ............................…........ cấp ngày ……………... tại ……… 

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

Ông (Bà) ………………... là người đại diện ……..………. cổ phần của tôi, thay mặt tôi 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Quý Tập đoàn tổ chức vào 

ngày 29/06/2017 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy 

quyền theo quy định của Pháp luật. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

       …… Ngày ……… tháng ....... năm  2017. 

Người nhận ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Người ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải: 

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; 

- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Người ủy quyền; 

- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký 
tham dự. 

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy 

quyền trước 12h00 ngày 27/06/2017, theo địa chỉ sau: 

Ban Quản lý Nguồn vốn - Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Điện thoại: 024 39386295 Fax: 024 38262269 Email: qhcd@vinatex.com.vn 
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