
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Independence - Freedom – Happiness 
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………………….., ngày….…tháng……..năm……… 
                                                                                                                 …………………….., date….....…month……..year………. 

 

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2020 
LETTER OF AUTHORIZATION TO JOIN 

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020 

 

Kính gửi : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long 
To: Thang Long Fund Management JSC 

 

Bên ủy quyền/ Authorizer Party :………………………………………………………………………………........ 

CMTND/GPĐKKD số/ID Card or Business Lisence No. :…………………………………………………………...... 

Cấp ngày/ Issued on : ………………….……………bởi/ issued by………………………………........................... 

Địa chỉ/ Address :…………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại / Tel:……………………………………………………………………………………………............. 

Mã số cổ đông/ Shareholders code: ………………… Số cổ phần nắm giữ/Number of owned shares:………………..... 

(Bằng chữ :………………………………………………………………………………………………………...) 

 

Bên nhận ủy quyền/ Authorized Party :…………………………………………………………………………...... 

CMTND/GPĐKKD số/ID Card or Business Lisence No. :…………………………………………………………...... 

Cấp ngày/ Issued on : ………………….……………bởi/ issued by………………………………........................... 

Địa chỉ/ Address :…………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại / Tel:……………………………………………………………………………………………............. 

 

Nội dung ủy quyền / Content of Authorization:  
 

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long trong phạm vi ……………cổ phần 

trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền. 
On behalf of the mandator the authorized party shall join and vote on related issues at the Annual General Meeting of Shareholders of 

Thang Long Fund Management JSC within the scope of …………… shares on the total………… shares owned by the authorizing party. 
 

Cam kết/ Commitment :  
 

Bên ủy quyền 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 Quản lý Quỹ Thăng Long, đồng thời cam kết không 

đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty. 
The authorizer is solely responsible for this authorization and commits to strictly abide by the current provisions of the Law and the 

Charter of Thang Long Fund Management JSC, and commit not to give any complaint or lawsuit against the Company. 

 

          Bên nhận ủy quyền/ Authorized Party     Bên ủy quyền/ Authorizer Party 
         (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 


