CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o------

……………, ngày ……… tháng…….. năm ……

GIẤY ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền (Tên công ty) ............................................................................................................................
–

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

–

Họ và tên: (người đại diện số vốn góp cổ phần của tổ chức) .............................................................

–

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................................

–

CMND/CCCD số: …………………… do ………………………… cấp ngày ........................................

–

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là: ...……………………... cổ phần

–

Tổng mệnh giá cổ phần (bằng số):……………………………………………………...

–

Tổng mệnh giá cổ phần (bằng chữ)……………………………………………………..

Bên được ủy quyền: (Cổ đông chọn 01 trong các thành viên HĐQT theo danh sách sau đây để ủy quyền
thì đánh dấu X vào ô “Chọn”)
TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

DƯƠNG NGỌC HÒA

Chủ tịch HĐQT

2

BÙI XUÂN KHU

Phó CT.HĐQT

3

DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

Phó CT. HĐQT

4

ĐẶNG ĐÌNH THẮNG

TV. HĐQT

5

NGÔ KIM LIÊN

TV. HĐQT

6

TRẦN VĂN TÁ

TV. HĐQT độc lập

Thông tin CMND

Chọn

023169770, do CA TP.HCM
cấp ngày 20/4/2010
022438277, do CA TP.HCM
cấp ngày 13/3/2001
023662519, do CA TP.HCM
cấp ngày 12/01/2007
111164775, do CA TP.Hà Nội
cấp ngày 15/4/2013
021572712, do CA TP.HCM
cấp ngày 07/6/2006
035047000155, do CA TP. Hà
Nội cấp ngày 13/01/2016

Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác với thông tin sau:
Tên:…………………………………………………………………………………………………………………….
Số CMND/CCCD:…………………ngày cấp…………………nơi cấp ………………………............................
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………
I. Nội dung ủy quyền
1. Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín.
2. Trong phạm vi ủy quyền, bên được ủy quyền được quyền có ý kiến, biểu quyết các vấn đề tại Đại
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hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương
tín theo quy định pháp luật.
II. Thời hạn ủy quyền.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp kết thúc.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Lưu ý:


Trường hợp người đại diện số vốn góp của tổ chức cũng đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì
người đó ký tên vào Bên ủy quyền và đóng dấu của tổ chức;



Trường hợp người đại diện số vốn góp của tổ chức không đồng thời là người đại diện theo pháp luật
của tổ chức thì người đó ký tên vào Bên ủy quyền và bên dưới có xác nhận của người đại diện theo
pháp luật của tổ chức đó (ký tên và đóng dấu của tổ chức).
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