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GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
1. Tên cổ đông uỷ quyền: .................................................................................................
Số thứ tự cổ đông:........................................................................................................
Số CMND/ĐKKD:................................cấp ngày ........................... t ại ......................
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)..........................................................
Số CMND/ĐKKD:................................cấp ngày ........................... t ại ......................
Địa chỉ:.......................................................................... Điện thoại:.............................
Số cổ phần sở hữu (1) :................................................................................................
2. Uỷ quyền cho người có tên dưới đây(2) thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề
có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội:
Ông Trần Đình Thanh
- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Minh
- Ủy viên HĐQT
Ông Lê Văn Hiếu
- Uỷ viên HĐQT
Bà Đỗ Phương Thảo
- Uỷ viên HĐQT
Ông Vũ Anh Tuấn
- Uỷ viên HĐQT
Ông/Bà:...........................................................................................................
CMND số............................Ngày: ...../...../...........N ơi
cấp:............................
Địa chỉ:..................................................................Đi ện
thoại:.........................
3. Thời hạn và trách nhiệm uỷ quyền
Người uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều l ệ c ủa Công ty c ổ ph ần
Thương mại Bia Hà Nội.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ th ường
niên năm 2018. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho
người thứ ba.
..................., ngày ........./........./2018

(1):
(2)

Người được ủy quyền

Cổ đông uỷ quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 20/03/2018
Cổ đông lựa chọn người nào được ủy quyền thì đánh dấu vào ô thích hợp

(1):
(2)

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 20/03/2018
Cổ đông lựa chọn người nào được ủy quyền thì đánh dấu vào ô thích hợp

