GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên
VPBank năm 2019
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
1. Bên ủy quyền:
- Tên cá nhân/tổ chức:………………………………………...............................................................
- Số CMND/HC/CCCD/GPĐKKD Số:………….. Ngày cấp : ……….. Nơi cấp: …………….........
- Địa chỉ : …………………………………………………………………………………..................
- Điện thoại (bắt buộc ghi):………………………………………………...........................................
- Số cổ phần sở hữu: ……………………………………………………………………….................
(Bằng chữ : ……………………………………………………………………………....................)
2. Bên được ủy quyền:
- Tên cá nhân : ……………………………………………………………………………..................
- Số CMND/HC/CCCD: …………….. Ngày cấp : ………….. Nơi cấp: ………...............................
- Địa chỉ : …………………………………………………………………………………..................
- Điện thoại: ………………………………………………………………………………..................
- Số cổ phần được ủy quyền : ……………………………………………………………...................
(Bằng chữ : ……………………………………………………………………………....................)
Hoặc tích vào ô bên cạnh để ủy quyền cho Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
VPBank
3. Nội dung và thời gian ủy quyền:
Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Chúng tôi 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 của Điều lệ VPBank.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

LƯU Ý:
 Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức trong nước: văn bản ủy quyền phải do Người Đại diện phần vốn góp tại VPBank
hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: bản scan văn
bản ủy quyền phải gửi cho Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank theo địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn
hoặc ir@vpbank.com.vn trước cuối ngày 22/04/2019 để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền.
 Khi tham dự ĐHĐCĐ Bên Được Ủy quyền phải:
- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và:
- Đối với Bên Được Ủy quyền là cá nhân:
o Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy quyền là tổ chức:
o Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không
phải là người đại diện theo pháp luật.
o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.

