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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***** 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

1. BÊN ỦY QUYỀN   

Tên cổ đông: ………………………………………………………………………Mã cổ đông:…………… 

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/DKKD:  ……………………………………………………………………….. 

Ngày cấp ………………………………… Nơi cấp:………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:…………………………………………………………………….............. 

Hiện đang sở hữu số cổ phần tính đến hết ngày 06/11/2020 chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2020 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là:………………………cổ phần. 

(Bằng chữ:……………………………………… …………………………………………………cổ phần) 

Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức): …………………………………………………….. 

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người đại diện pháp luật:  ………………………………………………… 

Ngày cấp ………………………………… Nơi cấp:………………………………………………………... 

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  

2.1. Tên cá nhân:  ……………………………………………………………………………………………….. 

  CMND/Hộ chiếu/CCCD: …………… Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………………………………… 

   Số điện thoại:………………Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………… 

 (Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo 

mẫu kèm theo) 

HOẶC 

2.2.   Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại 

và Đầu tư VI NA TA BA sau: (đánh dấu x vào ô vuông) 

 Ông Lê Chí Long   – Chủ Tịch HĐQT 

 Ông Đỗ Anh Ngọc – Thành viên HĐQT 

 Bà Lê Thị Hạnh     – Thành viên HĐQT 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN  

3.1.  Số cổ phần ủy quyền: ………… cổ phần. Bằng chữ: ……………………………………cổ phần 

3.2. Phạm vi ủy quyền:  

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu 

tư VINATABA và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 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. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) 
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người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

ủy quyền tối đa ba (03) người. 

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

- 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 Công ty Cổ phần Thương 

mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của Ban tổ chức đại hội. 

- Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trước khi 

tham dự đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm: Bản gốc Thư mời họp Đại hội 

đồng cổ đông bất thường năm 2020 có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty Cổ phần Thương mại và 

Đầu tư VI NA TA BA; Bản photocopy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp) của Bên ủy quyền và được đối chiếu với Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ 

chiếu của Bên được ủy quyền. 

 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc. 

  

 …………., ngày…… tháng……năm 2020 

  

 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  BÊN ỦY QUYỀN 

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

                             

                                        



 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN 

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền) 

STT Họ và tên 

Người nhận ủy 

quyền 

Số CMND/Thẻ 

CCCD/Hộ chiếu 

– ngày cấp, nơi 

cấp 

Số cổ phần nhận ủy 

quyền (bằng số, 

bằng chữ) 

Chữ ký người 

ủy quyền 
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