
        CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 
 
 

Ghi chú: Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền tới Ban tổ chức theo địa chỉ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, 

hoặc fax Giấy ủy quyền cho Công ty trước 17h ngày 12/06/2022 theo số fax: (84-24).35876678 Hoặc email: 

hotmail@tasecoairs.vn  

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ MỚI 2022 ÷ 2027 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

BÊN ỦY QUYỀN:  

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

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

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

Sở hữu …………………. cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Theo 
danh sách người sở hữu chứng khoán lập ngày 23/05/2022). 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

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

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

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

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

  1. Người được ủy quyền đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền đang sở 
hữu, được cùng các cổ đông khác gộp số cổ phần để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

  2. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, có trách nhiệm thực 

hiện các quy định của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về việc đề cử ứng viên 
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và thông báo kết quả đề cử ứng viên Hội đồng quản 

trị/Ban kiểm soát cho Người ủy quyền. 

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco. 

….…., ngày …… tháng …… năm 2020 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 


