CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
…………, ngày …… tháng …… năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần FPT
ngày 07/04/2022
1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:

cấp ngày

2. Bên nhận ủy quyền:
2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số:
cấp ngày
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần nhận ủy quyền:  Toàn bộ số cổ phần sở hữu
 Khác:
2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy
quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của FPT như sau: (Đánh dấu X vào
một trong các ô sau đây)
 Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT
 Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT
 Ông Lê Song Lai – Thành viên HĐQT
 Ông Jean Charles Belliol – Thành viên HĐQT
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2022 ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần FPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại
hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Thông tin của Bên nhận ủy quyền bao gồm Tên, CMND, số điện thoại, email sẽ được dùng để đăng nhập
vào nền tảng trực tuyến https://agm.fpt.com.vn tham gia Đại hội.
Tôi/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 của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

