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GIẤY ỦY QUYỀN 

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8. 

1. Bên ủy quyền 

Tên cá nhân/tổ chức: ................................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN: ......................................................................................... 

do ……………………...……………..……………… cấp ngày ……………………………. 

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ......................................................................................................... 

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

Hiện là cổ đông sở hữu số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô 

thị HUD8 là:................................................ cổ phần. 

 Hôm nay, ngày …... tháng …… năm 2022 

2. Ủy quyền cho 

Ông (bà): .................................................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/HC: ………………………………………………………………………..  

do ……………………...……………..……………… cấp ngày ……………………………. 

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................... 

Điện thoại: …………………………………………………………………………………… 

3. Hoặc: Cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây: 

Tt 
Người được 

ủy quyền 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Số cổ phần  

ủy quyền 

1 Nguyễn Phúc Khánh 025072000326 13/06/2018  

2 Nguyễn Ngọc Hải 015084000245 31/07/2018  

3 Lê Minh Phúc 025081000687 16/04/2019  

4 Lê Quang Phong 025076000124 23/10/2018  

5 Nguyễn Đức Minh 091532331 04/11/2019  

4. Nội dung uỷ quyền: Đại diện toàn quyền thay tôi dự họp, phát biểu, thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8. 

 Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không 

có bất kỳ sự khiếu kiện nào./. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức) 

 


