
ngày(date)…..tháng (month)….. năm (year) 2018

GIẤY UỶ QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
FOR ATTENDINGANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Người ủy quyền (cổ đông):
The mandator (shareholder):

CMND/Hộchiếu/GCNĐKDN:
ID/ Passport/BRC No:                         

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: 
Permanent address/ Head office:

Hiện là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Currently is the shareholder of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company

Mã số cổ đông:………………………… Sở hữu số cổ phần:………………..
Shareholder code: Number of holding shares:

sau đây ủy quyền cho cá nhân có tên như sau:
hereby authorizes the following person: 

Tên (Name)
Hộchiếu

(Passport no.)
Ngàycấp(Issue

d date)
Cấpbởi (Issued by)

………………..
……………

…
……………… ……………………….

Số cổ phần được đại diện theo ủy quyền: ……………………………………………..
Number of represented shares according to this authorization: ……………………………………………

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến theo tỷ lệ cổ phần
được ủy quyền đại diện tương ứng nêu trên.
For and on the undersigned’sbehalf to attend and vote at Annual General Meeting of Shareholders of
Tan  Tien  Plastic  Packaging  Joint  Stock  Company  with  the  authorized  shares  ratio  as  above
mentioned.



Ông(bà)……………………………………………………………………………….có
Nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền tại Đại hội, thực hiện theo quy định
làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm
thông báo lại kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho người ủy
quyền.

Mr/Mrs……………………………………………………………………………………………………..
shall implement the works as authorized herein at the meeting, have to follow rules and regulations of
the meeting, shall not authorize others and shall notify the results of the Annual General Meeting of
Shareholders to the mandator.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến: 13/04/2018, được lập thành
03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến giữ 1 bản, có
giá trị pháp lý như nhau.

This Power of Attorney shall be effective on the date of Annual General Meeting of Shareholders
of Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company which is 13 th April 2018, and made in 3 copies,
each party shall hold 01 copy and Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company hold 1 copy, with
the same legal validity.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
MANDATOR


