
 
 

GIẤY UỶ QUYỀN 

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Việt Nam 
 
 
BÊN UỶ QUYỀN  
Tên cổ đông: ……………...…...……………………………………………………………………….... 

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

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………………..……….. Fax: …………………………………………………….. 

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: …......................................... do ……………..…. cấp ngày…………….. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): …..……………………………………………………. 

Số CMND/Hộ chiếu: …................................... do ………………. cấp ngày………… Tel: …………... 

 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN 

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

Số CMND/Hộ chiếu: …................................... do ………………. cấp ngày…………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………..…………………..… Tel.: …..…………………...… 
 
Để Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và 
chưa có người đại diện, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có 
thành viên được uỷ quyền):  

 Ông Nguyễn Việt Hoà – Chủ tịch HĐQT  

 Ông Nguyễn Văn Tiến – Uỷ viên HĐQT  

 Ông Lương Hoài Trân – Uỷ viên HĐQT  

 Ông Hoàng Trọng Giang – Uỷ viên HĐQT  

 Ông Trần Xuân Bạo – Uỷ viên HĐQT  

 Ông Nguyễn Anh Tuấn – Uỷ viên HĐQT  

 Bà Hoàng Thị Hà – Uỷ viên HĐQT  
 
Người nhận uỷ quyền có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên ngày 23/02/2012 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam. Giấy Ủy quyền này có hiệu 
lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. 
 

 
NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

Ngày …… tháng 02 năm 2012 
NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. 

 

 
 


