
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

GIẤY UỶ QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

 

  Kính gửi: Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 

 

Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông: …………………… ….. ………………..Sở hữu số cổ phần: ………………. …………………….CP. 
 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO: 

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Giấy CMND/Hộ chiếu số:......................................... ngày cấp...............................Nơi cấp.................................... 

Hoặc 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO: 

Một (01) trong các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm sau đây: 

(Xin vui lòng đánh dấu X vào tên thành viên HĐQT mà Quý cổ đông chọn ủy quyền) 

TT Họ và tên Chức vụ 
Phần cổ đông đánh dấu 

chọn người ủy quyền 

1 Đặng Vũ Hùng Chủ tịch HĐQT  

2 Nguyễn Song Hải Ủy viên HĐQT  

3 Trần Việt Ủy viên HĐQT  

 

Người được ủy quyền sẽ thay mặt cho Chúng tôi/Tôi tham gia họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội năm 2016: 

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra. 

- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

Chúng tôi /Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. 

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 2016. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho 

người khác và phải mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền này khi đi dự Đại 

hội. Giấy ủy quyền này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau. 
 

 

Người được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngày      tháng 4 năm 2016 

Người uỷ quyền 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 
 


