
 

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội chuẩn bị/mang theo (i) CMND/CCCD/Passport bản gốc 

(của mình), (ii) CMND/CCCD/Passport bản sao của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy phép 

ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức, và (iii) 

Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu hoặc để đăng ký tài khoản. Nếu bên ủy quyền là tổ chức/doanh nghiệp 

thì Giấy ủy quyền phải đóng dấu và ký hợp lệ bởi người đại điện hợp lệ của Tổ Chức/Doanh nghiệp. 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 
Lô T2-1.2 đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam 

 
1. Bên ủy quyền (vui lòng điền đẩy đủ thông tin bắt buộc): 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):  ............................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

CCCD/CMND/Passport (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy phép ĐKKD/văn bản xác nhận mã số giao 

dịch chứng khoán (cổ đông tổ chức) số:  ...........................................................................................  

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

Số điện thoại:  ...................................................... Email:  .......................................................................  

Tên người đại diện pháp luật của Tổ Chức (Áp dụng cho cổ đông tổ chức):  ........................................  

Chức vụ: ..................................................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu  ................................................ cổ phần MWG. 

 

2. Bên nhận ủy quyền: 

Đồng ý ủy quyền cho (chọn một trong hai):  

         Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

         Tổng Giám Đốc 

Hoặc ủy quyền cho cá nhân khác (vui lòng điền đẩy đủ các thông tin bắt buộc dưới đây): 

Ông/Bà:  ..................................................................................................................................................  

CMND/CCCD/Passport số:  ...................................................................................................................  

Số điện thoại:  ...................................................... Email:  .......................................................................  

 

3. Nội dung ủy quyền: 

Ông/Bà  ............................................................................. thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 

2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và đại diện tôi phát biểu, biểu quyết và bầu cử 

với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách theo quy định. Bên nhận ủy quyền chỉ được 

thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện 

hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động. 

                                                                                                 Ngày     tháng     năm 2022 

  

  

Bên nhận ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                          Bên ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


