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VĂN BẢN ỦY QUYỀN
Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân/Tổ chức: ..............................................................................................................................
Số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:........................................................................................
Ngày cấp:………………………Nơi cấp: ..............................................................................................
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ..................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (Tại thời điểm chốt ngày 30/03/2022): .....................................................................
Bằng chữ: ................................................................................................................................................
2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
2.1 Ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức: ....................................................................................................
Số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:........................................................................................
Ngày cấp:………………………Nơi cấp: ..............................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: .....................................................................................................................
Bằng chữ: ................................................................................................................................................
Hoặc
2.2 Ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau đây
(Đánh dấu “X” hoặc “ ” vào ô “” bên dưới):
 Bà Trần Minh Thu

– Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Ông Lê Quang Phúc

– Thành viên Hội đồng quản trị

 Ông Đào Phong Trúc Đại

– Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền: .....................................................................................................................
Bằng chữ: ................................................................................................................................................
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (“Công ty”) tổ chức vào ngày 27/04/2022.
Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền có quyền đại diện Bên ủy quyền để thảo luận và biểu quyết
tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo
số cổ phần được ủy quyền trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở hữu vào
ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.
TH_Văn bản ủy quyền
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Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy
quyền lại cho người khác.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và đồng ý toàn bộ nội
dung Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi Văn bản ủy quyền này, đồng thời, Bên ủy quyền
cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty sử dụng Văn bản ủy quyền này để kiểm phiếu
biểu quyết tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại
Đại hội.
Văn bản ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ tổ chức vào ngày 27/04/2022 và hết hiệu
lực tại thời điểm kết thúc Đại hội.
…………., ngày…..tháng….năm 2022
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN (*)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Đại hội khai mạc qua email:
thaohn@tayho.com.vn
- Đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Văn bản ủy quyền và Thẻ căn cước công
dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.
(*) Trường hợp cổ đông là tổ chức thì chỉ duy nhất Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu tại mục Bên
ủy quyền (Không được ủy quyền ký hoặc ký thay).
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