
        CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 

 

 

* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền 

hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ 

hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.            

 

sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 17/05/2021). 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: …………………………………….………………...………………..…………… 

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: ….…………….Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………. 

Địa chỉ:…………………...…………………………………………………………………… 

Số lượng cổ phần ủy quyền:………………………………………………………………....... 

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội và không thể ủy quyền được cho người 

khác, Cổ đông có thể ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây: 

STT Họ và tên Chức vụ Số CP ủy quyền 

01 Lê Anh Quốc 
Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.   

 

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 24/06/2021 để thực 

hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. 

2. Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội 

theo quy định của pháp luật. 

3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và 

không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco. 

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại 

Giấy ủy quyền này./. 

….…., ngày …… tháng …… năm 2021 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có) 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có) 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 

BÊN ỦY QUYỀN:  

Họ và tên: ………………..……………………………………..…………..……………… 

Số CMND/CCCD/ĐKKD: …………….Ngày cấp: ……..…... Nơi cấp: …………………… 

Địa chỉ:……………...………………………………………………………………………… 

Sở hữu …………………. cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Theo danh 


