
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- 

 
GIẤY ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  

NGÀY 29/06/2021 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 

Tên Cổ đông: ..........................................................................................................................................  

Số đăng ký Cổ đông:  .............................................................................................................................  

(Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp) 

do ..................................................................................... cấp ngày:  .............................................................  

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

Số điện thoại: .............................................................. Email:  ...............................................................  

Là Cổ đông sở hữu:  ................................................................ cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng 
không VietJet, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

Ủy quyền cho người có thông tin chi tiết dưới đây (đánh dấu X vào ô lựa chọn): 

Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty. 

Ông/Bà: ...................................................................................có thông tin chi tiết như sau:  

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: ......................................................................................................  

Nơi cấp:....................................................................................... ngày cấp .................................  

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

Số điện thoại:  ........................................................ Email:  ..................................................................  

(Số điện thoại di động và email là yêu cầu bắt buột để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến) 

Thay mặt Cổ đông tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet. 

Cổ đông cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và đồng ý với các quyết định của 
người được ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ 
đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet. 

 
……………, ngày … tháng 06 năm 2021 

BÊN ỦY QUYỀN1 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 

 
1 Đối với trường hợp Cổ đông là tổ chức, Người đại diện hợp pháp vui lòng ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu Tổ chức. Đối 
với trường hợp Cổ đông là cá nhân: vui lòng ký, ghi rõ họ và tên Cổ đông. 

Mẫu 1-GUQ 


