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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPULIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence – Freedom - Happiness 

 

VĂN BẢN ỦY QUYỀN 

LETTER OF AUTHORIZATION 
Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của  

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

For participation and performance of voting rights in the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

              To:            VNIDRECT Securities Corporation 

 

BÊN ỦY QUYỀN/AUTHORIZING PARTY: 

Tên/Họ tên: 
………………………………………………………………… 

Fullname: 

Giấy 

CMND/CCCD/ĐKDN/GPKD số: 

………… 

Cấp ngày: 

………… 

Tại: 

……………. ID card/Enterprise 

registration/Business license 

Number: 

Dated: issued by: 

Số lượng cổ phần sở hữu: 
……………………………………………………………………………… 

Number of shares owned: 

và/and 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PARTY: 

Tên/Họ tên: ……………………………………………………………………

…….................... Fullname: 

Giấy CMND/CCCD/ĐKDN/GPKD số: 
…………

…. 

Cấp ngày: 

……… 

Tại: 

……….... ID card/Enterprise registration 

number/Business license number: 
Dated: issued by: 

Số lượng cổ phần được ủy quyền: 
………………………………………………………… 

Number of authorized shares: 

 

Nội dung ủy quyền/Scopes of authorization: 

Bằng văn bản này, Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền được đại diện và thay mặt cho Bên ủy 

quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên.  

The Authorizing Party hereby authorizes the Authorized Party to act on the Authorizing Party’s behalf 

with regard to attending and exercise voting rights at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation corresponding to the number of authorized shares 

stipulated above. 

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hiểu rõ việc ủy quyền, cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền 

này và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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The Authorizing Party and the Authorized Party clearly understand the authorization, commit to take 

responsibility for this authorization and commit to completely comply with the any provisions of the 

law and the Company's Charter. 

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022. 

This Letter of Authorization is valid from the signing date to the end of the 2022Annual General 

Meeting of Shareholders of VNDIRECT Securitites Corporation . 
 

 Ngày ____ tháng 04 năm 2022 

……. April, 2022 

BÊN ỦY QUYỀN 

AUTHORIZING PARTY 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

AUTHORIZED PARTY 

 

 

 

 

 

 

 

  


