CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….………..…, ngày .... tháng 4 năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
Kính gửi : Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
Tên Cổ đông : …………………….. …………………………………………….…………...
 Địa chỉ thường trú :…………………………..………………………………………………..
 Số CMND/CCCD/ HC/CNĐKDN số : ……………..cấp ngày…………… tại ……….......
 Tổng số cổ phần sở hữu của Tổng công ty là :……………….………...CP
 Bằng chữ :…………………………………………………………………………… cổ phần.
 Số điện thoại :………………………………..Fax :………….………………………………
1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP : Z ( Xin đánh dấu X vào ô bên trái nếu tham dự ) , HOẶC
2. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI DÂY :
a./ Người nhận ủy quyền: ………………………………………………………………………...
 Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………………
 Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số…………………...cấp ngày ………… tại ……………
 Số điện thoại :………………………………………..Email…………………………………
b./ Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý
cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong những Ông , Bà có tên dưới đây: (Xin đánh dấu X vào ô
bên cạnh cho người được Quý cổ đông chọn để ủy quyền).
1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Văn Tiến – Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
3. Ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
4. Ông Phan Văn Kiệt– Phó Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Trường – Thành viên HĐQT
6. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
c./ Nội dung ủy quyền:
Người nhận ủy quyền đại diện cho Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
của Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến để thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ
đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
d / Cam kết của người ủy quyền và người nhận ủy quyền:
- Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo
CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền.
Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải được người đại diện pháp luật ký
tên và đóng dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT, Trưởng Ban
Kiểm soát thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát.
e./ Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đai hội đồng cổ đông thường niên
2018 kết thúc
3./ Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này qua đường bưu điện, fax ,email
ngoc@viettien.com.vn hoặc gửi viber qua số điện thoại Anh Ngọc -Thư Ký HĐQT 098366797
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

