CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….………..…, ngày .... tháng 4 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến
Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến
I. Người ủy quyền……………………………………………… Mã số cổ đông :……………….
 Địa chỉ thường trú :…………………………..………………………………………………
 Số CMND (Giấy ĐKKD): ……………….cấp ngày ………………… tại …………………
 Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đ/ 1CP ) của Tổng công ty là :…….…...…………...CP
 Bằng chữ :…………………………………………………………………………… cổ phần.
 Số điện thoại :………………………………..Fax :………….………………………………
II. Người nhận ủy quyền: ………………………………………………………………………….
 Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………………………
 Số CMND (Giấy ĐKKD): ……………….cấp ngày ………………… tại …………………
 Số điện thoại :………………………………………..Fax :…………………………………
III. Trong trường hợp cổ đông chưa tìm được người đ ủy quyền, Quý cổ đông có th xem xét ủy
quyền cho một trong những Ông (bà) có tên dưới đây: (Xin đánh dấu X vào ô bên cạnh cho
người được Quý cổ đông chọn đ ủy quyền).
1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Trường – Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Văn Tiến – Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
4. Ông Trần Minh Công–Phó Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
5. Ông Phan Văn Kiệt–Phó Tổng Giám Đốc, TV HĐQT
6. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Ki m Soát
IV. Nội dung ủy quyền:
- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến
đư c tổ chức ngày 25/04/2015, thực hiện các quyền của cổ đông và biểu quyết đối với các vấn
đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.
v. Cam kết của bên ủy quyền và bên được ủy quyền:
- Bên ủy quyền cam kết tại thời đi m lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc
quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ
phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả bi u quyết
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy
quyền lại cho người thứ ba .
- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.
VI. Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực k từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ (ngày 25/04/2015).
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
 Theo điều 17 điều lệ quy định :
+ Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND đ Ban thẩm tra
tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận.
+ Đối với cổ đông là pháp nhân nếu ủy quyền cho người đại diện tham dự, thì thủ trưởng
đơn vị ( là người đại điện pháp luật ) ký tên ( Không ký thay ) và đóng dấu đơn vị
 Đ thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội , Giấy uỷ quyền xin vui lòng gởi trước 16 giờ
30, ngày 18 tháng 04 năm 2015 tại :
+ Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến – Anh Phạm Kim Ngọc - Thư Ký HĐQT
Địa chỉ : số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM,
Fax : 083 8645085 – 083 8654867, Email : ngoc@viettien.com.vn
Hoặc gửi cho :
+ Công ty TNHH Chứng Khoán ACB – Hội sở ê Ngô Cát
Địa chỉ : số 107N, Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM – Chị Trang, điện Thoại :
0854043054 ( ext 641).
+ Công ty TNHH Chứng Khoán ACB –Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : số 10, Phan Chu Trinh , Quận Hoàn Kiếm ,Hà Nội . Điện thoại : 04 39 429 395

