CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
1. Người ủy quyền
Tên cổ đông: .................................................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp:............................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu: ...........................cổ phần phổ thông
2. Người được ủy quyền
Ông (Bà): .....................................................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu số: ..................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp:........................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
3. Nội dung ủy quyền
- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội
tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không
Việt Nam – CTCP.
4. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
5. Trách nhiệm của người được ủy quyền
Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
.........................., ngày
tháng
năm 2018
Người được ủy quyền
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). Cổ đông có sở hữu
dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa một người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có sở hữu
ít nhất 10% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ
đông có sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm người tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người
đại diện.
Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên Thư mời họp trước 16h ngày 02/05/2018.
Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời (nếu có) và Giấy ủy
quyền bản chính.

