
1. Nội dung ủy quyền / Content of authorization

v Bên ủy quyền / Mandator : 

Cổ phần 

Ngày cấp

Date of issue

Nơi cấp

Place of issue

- Địa chỉ/ Address :

- Điện thoại / Tel:

v Bên nhận ủy quyền / Mandatory:

Ngày cấp

Date of issue

Nơi cấp

Place of issue

- Địa chỉ/ Address :

- Điện thoại / Tel:

2. Ghi chú / Remark: 

Bên nhận ủy quyền/ Mandatory Bên ủy quyền/ Mandator
(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign with full name) (Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign with  full name)

TP.HCM, ngày…........tháng….......năm 2020

Kính gửi/ To  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA ("CÔNG TY") / 

                      AN GIA REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION (THE “COMPANY")

Ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (đối với Cổ đông là tổ chức phải có 

chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu).

The Power of Attorney must be made in writing under the Company's form, bearing the signatures of the Mandator and the Mandatory (for 

shareholder being an organization, the Power of Attorney must be signed by the relevant legal representative(s) and must be affixed with the 

Company's seal).

- Đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức)

   Legal representative (for shareholder being an organization)

GIẤY ỦY QUYỀN - THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
POWER OF ATTORNEY - ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

- Tên cổ đông / Name of Shareholder : 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, 

đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện tụng gì đối với Công ty.

The Mandator takes sole responsibility for this authorization and undertakes to strictly comply with current regulations of the laws and the 

Company's Charter, as well as not to make any claim, or file any lawsuit against the Company .

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội, việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người 

khác.

This Authorization shall be effective from the signing date until the end of the AGM, it is only made once and cannot be re-authorized to others.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ 

đông thường niên của Công ty (Đại hội) được tổ chức ngày 24/06/2020

The Mandatory is permitted to attend, vote and exercise other rights in favor of the Shareholder at the Annual General Meeting (AGM) which will be 

held on June 24th, 2020 

- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

    ID card/ Passport No.

- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD

    ID card/ Passport/ Enterprise Registration 

Certificate No.

- Số cổ phần sở hữu / Number of owned shares :

- Tên cá nhân/ Name of individual


