
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----***----- 

 

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

Kính gửi:         TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

Tên cổ đông: ........................................................................................................................................... 

CMTND/Hộ chiếu số:  ......................... Ngày cấp: ....................  Nơi cấp: ........................................... 

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................. 

Hiện đang sở hữu: .....................................(Bằng chữ:...........................................................................) 

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (đánh dấu X vào ô chọn):  

 

hoặc ủy quyền cho người khác (đánh dấu X vào ô chọn): 

Người được ủy quyền: ............................................................................................................................ 

CMTND/ Hộ chiếu số:  ....................................... Ngày cấp: .....................  Nơi cấp:............................ 

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

đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt và thực hiện 

mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. 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 Tập đoàn Bảo Việt. 

Ghi chú:  

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho 

người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền; 

- Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận hoặc uỷ quyền này về Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00 ngày 

18/4/2014 theo địa chỉ: Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 

điện thoại 04.39289999 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo 

số 04.39289609, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). 

 

Người nhận ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

…………….., ngày       tháng 4 năm 2014                  

 Cổ đông xác nhận/ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

    

 

 

 

 


