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        GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A): 

Họ và tên:........................................................................................................................................ 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....................cấp ngày:...../...../........Nơi cấp: .................................... 

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu......................... cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông 

Đèo Cả, mã cổ phiếu: HHV. 

Mã số cổ đông (mã số được ghi trong thông báo mời họp):………….....................……......….. 

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B): 

Họ và tên:........................................................................................................................................ 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....................cấp ngày:...../...../........Nơi cấp: .................................... 

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................... 

3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN: 

- Số lượng cổ phần ủy quyền:............................................................................. cổ phần. 

- Bên A ủy quyền cho Bên B tham dự cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ 

đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức vào ngày 24/4/2022 hoặc 

vào thời điểm tổ chức Đại hội lần 2 hoặc lần 3 (nếu có).  

- Bên B được quyền phát biểu, biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội và các quyền khác 

của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được Bên A ủy quyền theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Bên B có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp và không được ủy 

quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. 

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. 

                    .................., ngày….. tháng……năm 2022 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
 

 

 

 
* Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý cổ đông thực hiện việc ủy quyền 

tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật về ủy quyền. 


