
(*): Bắt buộc phải cung cấp thông tin đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự 
trực tuyến trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông chỉ được cấp một mật khẩu duy nhất để đăng nhập. 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

________________ 

 

GIẤY ỦY QUYỀN1 
                                    V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 

 

1. BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/tổ chức:……………………………………………………………………………… 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..........................................................................................  

Ngày cấp:  ......................................... Nơi cấp: …………………………………………………… 

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

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

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ……………………….(Bằng chữ:….….……………………………

 ................................................................................................... …………………………cổ phần) 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN2: 

Tên cá nhân/tổ chức: ........................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..........................................................................................  

Ngày cấp:  ......................................... Nơi cấp: ………………………………………………….. 

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

Điện thoại:………………………………………Email (*) :  ...........................................................  

Số cổ phần được ủy quyền: ……………………….(Bằng chữ:…..………………………………  

…………………………………………………………………………………………...cổ phần) 

Hoặc trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ 

đông vui lòng ủy quyền cho các Thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đánh dấu 

chọn 
Số CP ủy quyền 

01 Ông Nguyễn Huy Hoàng Chủ tịch HĐQT   

02 Ông Đàm Mạnh Cường Thành viên HĐQT   

Cách ghi:  

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành 

viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;  
                                                      
1 Ghi chú: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức theo địa 
chỉ: CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức –  82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. 
 



- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối 

đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên. 

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến 

và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được 

uỷ quyền. 

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm được xác lập hợp lệ cho đến khi Đại hội cổ 

đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức kết thúc. 

- 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 Phát triển Nhà Thủ 

Đức và bảo mật các thông tin liên quan đến tài  khoản truy cập và cam kết không chia sẻ cho 

bất kỳ cá nhân nào trước/trong suốt thời gian diễn  ra Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 

trực tuyến. 

 

NGƯỜI NHẬN  ỦY QUYỀN 

(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 

    Ngày …... tháng …..năm 2022 

          NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, Họ tên, Đóng dấu) 
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