NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Các điều kiện đối với người tham dự ĐHĐCĐ bất thường
DongA Bank năm 2019 theo hình thức nhận ủy quyền
1. Văn bản ủy quyền có các nội dung chủ yếu theo mẫu Giấy Ủy quyền tham
dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 (Đại hội) do DongA Bank gửi cho cổ
đông kèm theo Thư mời dự họp Đại hội.
2. Đối với cổ đông là tổ chức:
a. Người đại diện đương nhiên cho cổ đông tham gia dự họp Đại hội là người
đại diện theo pháp luật. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người đại diện thực hiện
các quyền, nghĩa vụ của cổ đông và đã được đăng ký tại DongA Bank thì người này
có quyền dự họp.
b. Trừ quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên, nếu người tham dự họp Đại hội là
người khác thì phải có văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Văn bản
ủy quyền phải có ít nhất một chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu
của cổ đông là tổ chức đó.
c. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy
quyền tối đa 03 người đại diện.
3. Đối với cổ đông là cá nhân:
a. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực tại tổ chức hành
nghề công chứng, Ủy ban nhân dân các cấp; hoặc
b. Văn bản ủy quyền của cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự
họp Đại hội có thể lập và xác nhận bởi các Chi nhánh, Phòng giao dịch (Đơn vị kinh
doanh) của DongA Bank trên toàn quốc; hoặc
c. Trường hợp văn bản ủy quyền không được công chứng hoặc chứng thực tại
tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc không được lập, xác
nhận tại Đơn vị kinh doanh DongA Bank thì người đại diện theo ủy quyền phải xuất
trình bản chính các văn bản sau: Thư mời họp, văn bản ủy quyền, giấy tờ tùy thân của
mình; bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp lệ giấy tờ tùy thân của người ủy quyền
(trường hợp người ủy quyền đã thay đổi số Chứng minh nhân dân hoặc chuyển sang
Căn cước công dân, vui lòng mang theo thêm Giấy xác nhận của công an hoặc
CMND cũ).
4. Giấy tờ tùy thân: gồm Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ
chiếu/ Chứng minh sĩ quan quân đội còn hiệu lực, rõ nét (ảnh, số, chữ)./.

