TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày

tháng

năm 2022

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
1. Bên ủy quyền:
Tên tổ chức:..................................................................................................................
Mã số cổ đông:...............................................................................................................
ĐKKD số:...............................do ……………………cấp ngày.……………….....
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: .…………cổ phần (Bằng chữ: ................................... cổ phần)
Số cố phần ủy quyền: .................cổ phần (Bằng chữ: ................................cổ phần)
2. Bên được ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: ....................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu/CMSQ số:...................ngày cấp…………..nơi cấp:…………
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Mã số cổ đông (nếu có): ..............................................................................................
Số lượng cồ phần được ủy quyền: .................(Bằng chữ:.........................................)
3. Nội dung ủy quyền
Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel và đại diện
cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung trong
chương trình Đại hội.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được
thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc
tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 3,
Tháp Tây – Tổ hợp nhà ở Đa năng số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội trước
17h ngày 27/04/2022.

