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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………………….. , ngày……tháng 04 năm 2013 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

I.    Bên ủy quyền:  

- Tên cổ đông:           Số cổ phần sở hữu:  

- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:     Điện thoại:  

- Địa chỉ thường trú:      

II.  Bên nhận ủy quyền: 

Họ tên người nhận ủy quyền 
Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Đánh dấu chọn người 

được ủy quyền 

HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông VTC   

   

III. Nội dung ủy quyền 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết tất cả các nội 

dung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công 

ty cổ phần Viễn thông VTC. (Giấy uỷ quyền này có giá trị cho những lần kế tiếp nếu ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013 không đủ điều kiện tiến hành). 

Chúng tôi 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.  
 

          Bên nhận ủy quyền                                                                                    Bên ủy quyền                                                                                   

         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
Trường hợp quý cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
 

Kính gởi:  Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Viễn thông VTC 

 

- Tên cổ đông:           Số cổ phần:  

- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:     Điện thoại: 

- Địa chỉ thường trú:           

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty được tổ 

chức vào ngày 26/04/2013 tại Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM. 


