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        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

GIẤY ỦY QUYỀN 

(Đối với tổ chức) 

 

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN: 

- Họ và tên : ............................................................................................................. 

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

- Số chứng minh thư : .............................cấp ngày ....../....../............tại .................................. 

- Chức vụ tại tổ chức : ............................................................................................................. 

Là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á. 

- Tên pháp nhân : ............................................................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính : ............................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................ 

- Mã số cổ đông : ………………………………………………………………………. 

- Có số cổ phần : ............................................................................................................. 

- Tổng mệnh giá : ............................................................................................................. 

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

- Họ và tên : ............................................................................................................................ 

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

- Số chứng minh thư : ............................. cấp ngày ....../....../............tại ................................. 

- Mã số cổ đông (Nếu là cổ đông):…………………………………………………………… 

III. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH ỦY QUYỀN:  

Người được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 và 

nhiệm kỳ VI (2011-2016) của Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức vào ngày 26/03/2011 tại 

Khách sạn Cửu Long, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và quyết định các vấn 

đề nêu ra tại Đại hội. 

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: Giấy ủy quyền có giá trị kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về 

mọi quyết định của Đại Hội. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 2011 

 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                    NGƯỜI ỦY QUYỀN 

     (Ký tên và ghi rõ họ tên)        (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 

 


