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GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
Kính gửi: Hội đồng Quản trị ngân hàng TMCP Đông Á
1. Bên ủy quyền:
Tên cổ đông: .................................................................................... Mã cổ đông:. .........................
GP.ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

................................ cấp ngày: ..............................

Địa chỉ thường trú/trụ sở: ...................................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................................................
Là cổ đông đang sở hữu: ........................... cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Á.
2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ................................................................................................................. ........................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.................................................................. cấp ngày: ........................
Điện thoại: ................................................................................................................ ........................
3. Nội dung ủy quyền:
-Bên ủy quyền đồng ý để bên được ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm
2019 của Ngân hàng TMCP Đông Á được tổ chức vào ngày 12/10/2019 và ngày 17/10/2019
(nếu cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất không thể tiến hành) và ngày 22/10/2019 (nếu
cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần thứ hai không thể tiến hành).
-Bên được ủy quyền được phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.
4. Thời gian ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ lúc diễn ra đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2019.
Tôi/Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết
không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

........…, ngày…….tháng…….năm 2019
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ
đông là tổ chức)
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