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GIẤY UỶ QUYỀN 

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

KÍNH GỬI:   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 

1. Bên ủy quyền. 

Tên cá nhân/Tổ chức :………………………………………………………………………………….. 

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: ………………………………………........ 

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

Hiện đang sở hữu: ......................................... cổ phần (Bằng chữ: …………….………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….……..) 

2. Bên nhận ủy quyền. 

Tên cá nhân: …………………………………………………………………….……………………... 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ……………….………………..Ngày cấp: ….…/……/…..……. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………) 

Trường hợp Quý cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong 

các thành viên sau (chọn một trong các thành viên sau đây và xin gửi về BTC Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Số 72 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội): 

□ Ông Nguyễn Hồng Tuấn            - Chủ tịch HĐQT BVSC 

□ Ông Lê Văn Bình                      - Thành viên HĐQT BVSC 

□ Ông Nhữ Đình Hòa                     - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BVSC 

□ Ông Nguyễn Anh Tuấn                    - Thành viên HĐQT BVSC 

□ Ông Nguyễn Quang Hưng                - Thành viên HĐQT BVSC 

□ Ông Nguyễn Xuân Hòa             - Trưởng Ban Kiểm soát BVSC 

□ Ông Võ Hữu Tuấn                       - Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh 

□ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy       - Phó Tổng Giám đốc  

3. Nội dung ủy quyền. 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và thực hiện mọi quyền lợi và 

nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.  

 .............................., ngày……..tháng…….năm 2019           

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xin lưu ý: 1. Đề nghị Cổ đông vui lòng Fax giấy ủy quyền này theo số: Fax: 024. 3928 9888 và gửi bản chính về địa chỉ: 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

2. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Trường hợp 

người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông cá nhân, khi tham dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản uỷ quyền phải được ký 

bởi cổ đông đó kèm với bản sao công chứng CMND/CCCD/HC của người ủy quyền hoặc bản chính CMND/CCCD/HC 

của người ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện 

theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. 


