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Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2012. 
 

 

GIẤY UỶ QUYỀN 
V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

 

 
Tên tổ chức hoặc cá nhân uỷ quyền: ...........................................................................…. 
Địa chỉ: ..............................................................................................................................  
Điện thoại..............................................Fax...................................................Email.................................................................... 

Số GCN đăng ký kinh doanh hoặc CMND: …………………. cấp ngày      /     /          . 
Tại :........................................................................................................................................................................................................... 

Mã số cổ đông: …………………… ; .Sở hữu số cổ phần: ………………. CP. 
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2012, nay : 
 

ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO: 
 

Ông (Bà): ..........................................................................................................................  
Địa chỉ:..................................................................................................................................................................................................... 
Số CMND..................................., ngày cấp...............................Nơi cấp.............................................................................. 

Điện thoại......................................................................Email........................................................................................................ 
Thay mặt tổ chức (cá nhân) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2012. 
Với tư cách là đại diện cho:…………………...cổ phần mà tổ chức (cá nhân):………... 
………………………………….. ……………………………… ………..đang sở hữu. 
Ông (Bà): …………………………………………….. .có nghĩa vụ thực hiện đúng nội 
dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có 
trách nhiệm thông báo lại kết quả đại hội cho Tổ chức (cá nhân) uỷ quyền. 
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty 
cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2012, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá 
trị pháp lý như nhau./. 
 

 
Người được uỷ quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Tổ chức (cá nhân) uỷ quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 


	GIẤY UỶ QUYỀN

