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Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Người ủy quyền:...................................................................................................................................
Mã cổ đông số: ......................................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:………….…..cấp ngày:………………tại:…… ......................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................
Người được ủy quyền:
CMND/CCCD/HC số:………….…cấp ngày:………………tại:…… ....................................................
Mã cổ đông số (nếu có): ........................................................................................................................
Nội dung ủy quyền:
Bằng văn bản này Người ủy quyền ủy quyền và chỉ định Người được ủy quyền thay mặt và nhân
danh Người ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT. Người được ủy quyền có quyền thay mặt Người ủy quyền biểu
quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong
phạm vi tương ứng với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người ủy quyền.
Người ủy quyền và người nhận 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.
Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Người được ủy quyền thực hiện xong công
việc được ủy quyền.
Ngày … tháng 4 năm 2016
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Người ủy quyền:...................................................................................................................................
Mã cổ đông số: ......................................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKDN số:………….…cấp ngày:………………tại:…… ........................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................................
Đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây (Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc
Công ty) thay mặt Người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT1
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Người được ủy quyền nêu trên có quyền thay mặt Người ủy quyền biểu quyết, thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi tương ứng với
toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người ủy quyền.
Người ủy quyền hiểu và 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.
Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Người được ủy quyền thực hiện xong công
việc được ủy quyền.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Chỉ ủy quyền cho một người bằng cách đánh dấu “X” vào ô bên cạnh tên người mà cổ đông ủy quyền.

