CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
** * **

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Cổ phần NetNam
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty Cổ phần NetNam
1. Tôi là:.....................................................................................Mã số cổ đông: ..................................
CMND/DKKD số (1):................................ cấp ngày:................................tại:.......................................
Địa chỉ thường trú (2):............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu:....................................................................................................................cổ phần
2. Ủy quyền cho:
Người được ủy quyền:.................................................Mã số cổ đông (nếu có):..................................
CMND số (1):..................................cấp ngày:...........................................tại:.......................................
Số cổ phần ủy quyền:.................................................................................................................cổ phần
Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần NetNam tổ chức ngày 28
tháng 4 năm 2010 tại Phòng Lotus, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Ma, Ba Đinh, Hà Nội và đại diện
cho tôi biểu quyết, bầu cử với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất nói trên.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các
quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

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

…………ngày … tháng 04 năm 2010
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:
(1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập
(2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính
(3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy ủy
quyền bản chính.

