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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence – Freedom - Happiness 

       ……………, ngày…...tháng….năm 2020 

  ..…………, (day.)......(month).….(year)2020 

GIẤY ỦY QUYỀN 

POWER OF ATTORNEY 

1- Bên ủy quyền/ Principal: 

Cổ đông/Shareholder’s name: ............................................................................................................. 

Địa chỉ/Address:  .................................................................................................................................. 

Điện thoại/Tel: ................................ Fax:  ............................. Email:  ................................................. 

Số đăng ký kinh doanh/ số CMND hoặc số Hộ chiếu/Enterprise registration no./ ID no. or 

Passport no.:  ....................................................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)/Legal representative (for organization only): .......  

........................................................................... …………… ................................................................ 

Ngày cấp/Date of Issue:  ...................................  Nơi cấp/Place of issue:  ........................................... 

Số cổ phần sở hữu/Amount of owned shares:  ..................................................................................... 

2- Bên được ủy quyền/Agent: 

Ông/ Bà/Tên tổ chức/Mr/Mrs/Ms/Organization Name:  .....................................................................  

Địa chỉ/Address:  .................................................................................................................................. 

Điện thoại/Tel:  ...............................Fax:  ..............................Email:  ...............................................  

Số đăng ký kinh doanh/ số CMND hoặc số Hộ chiếu/Enterprise registration no./ ID no. or 

Passport no.:  ....................................................................................................................................   

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)/Legal representative (for organization only): .......  

...........................................................................................................................................................  

Ngày cấp/Date of Issue: ....................................  Nơi cấp/Place of Issue: .........................................  

3- Nội dung ủy quyền/ Authorization content:  

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ 

phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công vào ngày 10/4/2020. 

To attend and vote on behalf of the Principle at Thanh Cong Textile Garment Investment Trading 

JSC’s Annual General Shareholder Meeting in the year 2020 on April 10th, 2020. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có 

bất kỳ sự khiếu nại về sau. 

The Agent shall be responsible under the law for this authorization without any claim later.                                      

Bên được ủy quyền/ Agent 

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

sign and full name or seal for organization) 

Bên ủy quyền/ Principal 

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

sign and full name or seal for organization) 
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Giấy ủy quyền xin vui lòng gởi lại Công ty, hạn cuối là 17h ngày 06/4/2020 bằng một trong các 

cách thức sau/ Please send the POA to our Company before 5pm April 06th,2020 by one of 

following options: 

- Trực tiếp gởi tại Lễ tân Công ty/Send to Company Reception; 

- Hoặc fax theo số (028) 38.152.757/ or Fax to  + 84 28 38 152 757; 

- Hoặc gởi bằng bưu điện theo địa chỉ/ or  post to the address:  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC 

Số 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM. 

  36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City, Viet Nam. 

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 

Please specify: “Power of Attorney of GSM” as the main title of the envelope 

  

* Ghi chú/ Note: 

Để Đại hội được tiến hành theo Điều lệ (có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của công ty), nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có 

thể ủy quyền cho Công ty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công, người đại diện theo pháp 

luật của Công ty sẽ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền tại Đại hội. 

To obtain the validity of GSM under Company Charter (at least representatives of 51% of total 

amount of voting shares attend the meeting), if any shareholder cannot participate in and does not 

have a representative, please authorize Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JS. Co., 

the legal representative of the Company shall execute the rights at the GSM on behalf of such 

shareholders. 


