
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CPVT 1 TRACO         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

                                                              Hải Phòng, ngày     tháng      năm 2019 

    

GIẤY UỶ QUYỀN 

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Kính gửi: ÔNG CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO 

Người uỷ quyền:................................................................................................................................... 

Số CMND:.......................................Ngày cấp.....................Nơi cấp .................................................. 

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................... 

Có sở hữu số cổ phần là: ..................Bằng chữ: ................................................................................... 

Người được uỷ quyền: ....................................................................................................................... 

Số CMND:........................................Ngày cấp:.....................Nơi cấp ................................................ 

Đơn vị công tác: .................................................................................................................................. 

Có sở hữu số cổ phần là: ...................Bằng chữ: ................................................................................ 

      Thay mặt Người uỷ quyền đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 27/6/2019 của Công 

ty Cổ phần Vận tải 1 Traco và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội. 

      Người uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm v/v uỷ quyền này và cam kết không có sự khiếu nại 

nào về sau. 

           Người được uỷ quyền                                                    Người uỷ quyền 

                 (Ký, ghi rõ tên )                                                          (Ký, ghi rõ tên ) 
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