
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....... 

GIẤY UỶ QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Bên ủy quyền (Bên A): 

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

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

CMND/ĐKKD số:…………………. cấp ngày:…………………. tại:…………………... 

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

Số cổ phần sở hữu:……………… cổ phần (Bằng chữ:…………………………………..)                 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):…………………………………………………. 

Bên nhận ủy quyền (Bên B): (Đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các 

thông tin) 

Ông Nguyễn Văn Anh 

CMND số: 040077000087, cấp ngày: 13/03/2019, tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLOG về dân cư. 

Địa chỉ: P707 CC An Lạc, TDP số 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam 

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

Mã số cổ đông (nếu có):…………………………………………………………………… 

CMND/ĐKKD số:……………………. cấp ngày:…………………. tại:………………… 

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

Nội dung ủy quyền: Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau: 

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Năng lượng Việt Nam vào ngày 26 tháng 4 năm 2022; 

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

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

cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt 

Nam vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.                 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 


