
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ  

Tên cổ đông (Hoặc đại diện tổ chức): .........................................................................................................  

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:…………………do……………………..cấp ngày ..........................  

Điện thoại ............................................................ Email: ............................................................................   

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ............................................................. cổ phần. 

(Bằng chữ:  ................................................................................................................................... cổ phần). 

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công 

ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: 

1. TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI    

2. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI  

ỦY QUYỀN CHO: 

Tên cá nhân/tổ chức: ............................................................ Mã số cổ đông (nếu có): ...............................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:…………..…..do……………………..cấp ngày ..............................  

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .................................................................................................................  

Số cổ phần ủy quyền: ..................................................................................................................................  

(Bằng chữ:  ................................................................................................................................... cổ phần). 

HOẶC: Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào 

một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền: 

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây) 

  Ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT                  

  Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT  

  Ông Nguyễn Đức Vui – Thành viên HĐQT 

  Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Thành viên HĐQT 

  Ông Chu Hữu Chiến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 Ông Vương Văn Tường – Thành viên HĐQT 

 Bà Nguyễn Minh Hồi – Thành viên HĐQT 

       …………………,Ngày …… tháng …… năm 2022 

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

  
 

 

 

 
Lưu ý:  

 Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thông 

báo mời họp khi đi dự họp và giấy ủy quyền hợp lệ. 

 Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. 

 Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc 

bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá 

trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kết thúc.                                       


