CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày …… tháng … năm 2022

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG
1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):.............................................................................................................
Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:..............................................................................................
Cấp ngày :......../......../................Nơi cấp :.................................................................................................
Địa chỉ thường trú :....................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc :..........................................................................................................................................
Hiện đang là cổ đông sở hữu :……………………………………………………….……..cổ phần HVP
2. Ủy quyền cho:
Ông/bà sau:
Họ và tên:....................................................................................................................................................
Số CMND:..............................Ngày cấp:......./........./............Nơi cấp.........................................................
Địa chỉ thường trú :.....................................................................................................................................
3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:
Họ tên
� Ông Lê Hồng Văn

Chức danh

Chủ tịch HĐQT
� Ông Trương Thế Quỳnh Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
� Bà Nguyễn Thị Hoãn

CMTND số

Ngày cấp

Nơi cấp

031060002230

18/05/2020 DLQG&DC

031071003781

16/03/2017 DLQG&DC

034166005668

06/06/2019 QLHC-TTXH

Được thay mặt tôi thực hiện các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày
09/05/2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương
trình của Đại hội.
Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.
Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền.
Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy uỷ quyền về Công ty Cổ phần Bao bì Hùng
Vương trước 16h00 ngày 09/05/2022, theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, Số 525 Đường Hùng Vương,
Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax hoặc Email
Giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số fax: (84-225) 3850241; Email: baobihungvuong@hn.vnn.vn nếu là bản fax hoặc mail
thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

