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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

*** 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ 

 

A. BÊN ỦY QUYỀN 

 Đối với Cổ đông là cá nhân: 

Họ tên : _______________________________________________ 

Giấy tờ pháp lý số : _______________________________________________ 

  cấp ngày …/…/…. bởi ____________________________ 

 

 Đối với Cổ đông là tổ chức: 

Tên công ty : _______________________________________________ 

Giấy tờ pháp lý số : _______________________________________________ 

  cấp ngày …/…/…. bởi ____________________________ 

Trụ sở : _______________________________________________ 

Người đại diện theo 

pháp luật 

: _______________________________________________ 

 

B. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

Họ tên : _______________________________________________ 

Giấy tờ pháp lý số : _______________________________________________ 

  cấp ngày …/…/…. bởi ____________________________ 

Số cổ phần đại diện1 : _______________________________________________ 

 

 

 

 
1 Trường hợp Cổ đông cử nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người 

đại diện. Trường hợp Cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện, số cổ phần của Cổ 

đông sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện. 
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Và/hoặc (nếu có): 

Họ tên : _______________________________________________ 

CMND/CCCD số : _______________________________________________ 

  cấp ngày …/…/…. bởi ____________________________ 

Số cổ phần đại diện : _______________________________________________ 

  

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Bên Nhận Ủy Quyền được đại diện cho Bên Ủy Quyền thực hiện các nội dung sau: 

1. Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty 

Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ (“Red Capital”) được tổ chức vào ngày 03/03/2022; 

và 

2. Nhân danh Bên Ủy Quyền thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông Red 

Capital tại cuộc họp, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: 

a. Tham dự và phát biểu trong ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết tương 

ứng; 

b. Ký các văn bản liên quan (nếu có). 

 

D. THỜI HẠN VÀ THÙ LAO ỦY QUYỀN 

1. Thời hạn ủy quyền: Ủy quyền có thời hạn từ khi xác lập ủy quyền cho đến khi hoàn 

tất công việc. 

2. Thù lao ủy quyền: không có. 

 

Bên Nhận Ủy Quyền 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Bên Ủy Quyền 

 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 


