
Ghi chú:  

- Trường hợp Quý Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành 

viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện cho Quý Cổ đông tham dự Đại hội. 

- Cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền (nếu có) về Công ty trước 17 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2019 theo địa chỉ:  Công ty 

Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone – Tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội. Điện thoại: 0243.772.6966/ Fax:0243.772.6989/ hotline: 093.171.9080. 

Email:ngaptt@mobifoneservice.com.vn. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax/Email Giấy uỷ quyền cho Ban tổ 

chức, nếu là bản fax/email thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE 

Kính gửi:     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Tôi tên là: .........................................................................................................................................   

CMTND/Căn cư c c n  d n số:   ....................................................................................................  

N ày cấp: ........................................... Nơi cấp: ...............................................................................  

Địa chỉ thườn  trú:  ..........................................................................................................................  

Hiện đan  sở hữu: ............................. cổ phần  

(Bằn  chữ: ......................................................................................................................................) 

Uỷ quyền cho Ôn /Bà có tên dư i đ y: 

1. Họ tên:  ............................................................................................................................  

CMTND số: ........................ N ày cấp:  …../…../……    Nơi cấp:  ...................................  

Địa chỉ thườn  trú:  .............................................................................................................  

2. Ôn  Tườn  Duy Phúc – Chủ tịch Hội đồn  quản trị. 

3. Ôn  Vũ Quan  Hải – Tổn  Giám đốc. 

 Được thay mặt t i tham dự Đại hội đồn  cổ đ n  thườn  niên năm 2019 của C n  ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) và biểu quyết tất cả nhữn  vấn đề có 

liên quan tươn  ứn  v i số cổ phần do t i sở hữu. T i xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về 

việc ủy quyền này và kh n  có bất kỳ khiếu nại nào về nhữn  nội dun  đã được Đại hội đồn  

thông qua. 

   

Người nhận ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

……………., ngày       tháng       năm 2019 

Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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