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GIẤY ỦY QUYỀN 
POWER OF ATTORNEY 

1 - BÊN ỦY QUYỀN/PRINCIPAL
*  : [TÊN CỔ ĐÔNG] 

   Sở hữu/Owning : [SLCP] cổ phần/shares 
*Cổ đông có thông tin trên thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Dệt may 
Đầu Tư Thương mại Thành Công kèm Giấy ủy quyền này/Shareholder whose information at Invitation Letter 
on attendance of 2022 AGM of TCG. 

2 - BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/AGENT 1: 

2.1 Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức/Agent for another person or organization: 

- Cá nhân/Tổ chức 

Individual/Organization Name 
: 

……………………………………………………………………… 

- Địa chỉ/Address : ………………………………………………………………………... 

- Điện thoại/Tel : ……………………………….  

- Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu 

Enterprise reg. no./ID or Passport no. 
: 

……………………………… 

Ngày cấp 

Date of Issue ………………... 

- Nơi cấp/Place of issue : ………………………………………………………………………... 

- Đại diện theo pháp luật (của tổ chức)  

Legal rep. (for organization only) 
: 

……………………………………………………………………….. 

2.2 Ủy quyền cho Người quản lý CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công/ Agent for Executive of 
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC (Cổ đông chỉ lựa chọn 01 cá nhân làm đại diện bằng cách 
đánh dấu chọn  vào 1 ô tương ứng sau đây – Please select  1 among 2 hereto for agent) 

- Mr./Ông Jung Sung Kwan – Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật/ General Director, Legal Rep.  
- Mr./ Ông Trần Như Tùng – Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD  

3 - NỘI DUNG ỦY QUYỀN/AUTHORIZATION CONTENT:  

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt May 
– Đầu tư – Thương mại Thành Công vào ngày 15/4/2022. 
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 2022 on April 15th, 2022. 

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) 
 
 
 

 

                                                
1 Cổ đông lựa chọn 01 trong 02 cách thức ủy quyền được nêu tại mục 2/Please select 01 of 02 options metioned at section 2  for agent: 

- Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác: Điền đầy đủ các thông tin của cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự 
ĐHCĐ thường niên 2022 vào mục 2.1. Hoặc/or: 
Agent for another person: please fill out information of authorized person/organization at section 2.1. 

- Ủy quyền cho Người quản lý của Công ty: Cổ đông có thể lựa chọn phương thức này trong trường hợp không tìm được cá nhân 
khác thay mặt tham dự ĐHCĐ thường niên 2022. 
Agent for Executive of Company: Shareholder can choose this method in case do not have representative. 


