
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

 

Kính gửi:   Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

 

Bên ủy quyền: 

Tên/Họ và tên: .............................................................................................................................................  

Giấy CMND/CCCD/ĐKDN/GPKD số:………….…..    cấp ngày:………………tại:…… ......................  

Số cổ phần sở hữu: ......................................................................................................................................  

 

Bên được ủy quyền: 

Họ và tên: ....................................................................................................................................................  

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………….…cấp ngày:………………tại:…… .....................................  

Số cổ phần được ủy quyền: .........................................................................................................................  

 

Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc: (i) tham dự 

họp và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng 

khoán VNDIRECT và, (ii) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần 

được ủy quyền nêu trên tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.  

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm 

bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

 

 Ngày ____ tháng 4 năm 2018 

Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Bên được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

 

Kính gửi:   Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

 

Bên ủy quyền: ............................................................................................................................................  

Giấy CMND/HC/CCCD/ĐKDN số:………….…..    cấp ngày:………………tại:…… ...........................  

Số cổ phần sở hữu: ......................................................................................................................................  

Đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán 

VNDIRECT. 

Bên được ủy quyền sẽ thay mặt và đại diện Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường 

niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử với tất 

cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu. 

Bên ủy quyền 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 và của Điều lệ Công ty. 

 

 Ngày ____ tháng 4 năm 2018 

Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Bên được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Quý cổ đông sử dụng một trong hai mẫu ủy quyền và vui lòng gửi trước văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức 

ĐHĐCĐ (gửi thư hoặc fax đến số máy: (8424) 39410500, (8424) 39724600 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: 

cbtt@vndirect.com.vn). 


