
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức 
thì phải đóng dấu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……………, ngày …… tháng …… năm 2020 
 

GIẤY ỦY QUYỀN  
(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 20/04/2020) 

1. Bên ủy quyền:  

Tên cá nhân/ tổ chức:   

CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD số:                          cấp ngày:     

Địa chỉ:  

Điện thoại:                                                  Mã CĐ:  

Sổ cổ phần TTF nắm giữ:                  cổ phần           

    

2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu  vào ô bên dưới) 

    ÔNG MAI HỮU TÍN – CHỦ TỊCH HĐQT  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

Số cổ phần TTF được ủy quyền: ……………………………………………………. 

   Tên cá nhân/Tổ chức khác: ........................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/GPDKKD số: ……………………………………………………. 

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

Điện thoại: ....................................................................................................................  

Số cổ phần TTF được ủy quyền: .................................................................................. 

 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại 

Phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành tổ chức ngày 20/04/2020. 

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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. 
 

   Người nhận ủy quyền         Người ủy quyền 
         

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
và đóng dấu của tổ chức 

* Quý cổ đông vui lòng  fax đến số 0274-3642 006 và/ hoặc gửi bản chính Giấy Ủy Quyền về địa chỉ sau: 

Ông Nguyễn Văn Ngọc  - VP. HĐQT - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 

Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương. Tel: 0274-3642004- ext: 8109,  Fax: 0274-3642006 


