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……………, ngày……tháng……năm 2021. 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2021. 

1. Bên ủy quyền: 

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

Số CMND/GPĐKKD:…………………………ngày cấp…/…/……nơi cấp:……….…….… 

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

Điện thoại:……………………Fax:………………Email:………………………..……..…… 

Mã số Cổ đông:……………………………………Số cổ phần sở hữu:…………………....... 
 

2. Bên được ủy quyền: 

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

Số CMND/GPĐKKD:…………………………ngày cấp…/…/……nơi cấp:……………….. 

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

Điện thoại:……………………Fax:………………Email:………………………..……..…… 

* Trường hợp ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Giàn 

khoan Dầu khí PV Shipyard, quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô này           
 

3. Nội dung ủy quyền: 

- Thay mặt tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2021 và 

biểu quyết thông qua các nội dung họp tại Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu. 

Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. 
 

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền: 

- Bên ủy quyền cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần 

sở hữu hợp pháp nêu trên tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có khiếu nại về kết 

quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 

- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và không được ủy 

quyền lại cho người khác thực hiện công việc nêu trên./. 
 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  
- Bên Ủy quyền/Bên được ủy quyền ký đóng dấu nếu là Tổ chức. 

 

 


