CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày.......tháng ...... năm 2015
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc: tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2015
của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt

1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức:...........................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:....................cấp ngày:..../..../........tại:............................
Địa chỉ:................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................
Số chứng chỉ quỹ sở hữu:....................................................................................................
(Bằng chữ:.........................................................................................................................)
2. Bên nhận ủy quyền:
Tên cá nhân:........................................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu số:................................cấp ngày:..../..../........tại:..................................
Địa chỉ:................................................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................
Số chứng chỉ quỹ được ủy quyền:.......................................................................................
(Bằng chữ:.........................................................................................................................)
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội
Nhà đầu tư thường niên năm 2015 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt và thực
hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Nhà Đầu tư tại Đại hội Nhà đầu tư liên quan đến số
chứng chỉ quỹ được ủy quyền.
Chúng 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 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi Nhà Đầu tư chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người
khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu
của tổ chức.

Ghi chú: Mỗi Nhà Đầu tư chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người
khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu
của tổ chức.

