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GIẤY UỶ QUYỀN DỰ HỌP  

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 

                   Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 
 

 

Tên cá nhân/ tổ chức………………………………………………………………….…… 

CMND/Hộ chiếu số/Giấy CNĐKDN: …………… cấp ngày: ………… tại:……………. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:…………………………………………………………………………………. 

Số cổ phần sở hữu:..…………….. cổ phần.  

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) ………………………………………………….……….. 

CMND số: …………….……..  ngày cấp ………………..… nơi cấp …………………... 

Điạ chỉ: ……….…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………………………………………………………...… 

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 

tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/4/2018 tại TP.Bắc Ninh. Người 

đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại 

hội. 

          ………………, ngày …… tháng ……. năm 2018 
 

Người nhận uỷ quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người uỷ quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 
 

 
Ghi chú:    
 

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, 

trong đó xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Tổng số cổ phần ủy 

quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.       

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy uỷ quyền thì chỉ có hiệu lực nếu 

giấy uỷ quyền đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư 

uỷ quyền đó. 

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Chứng 

minh nhân dân/ hộ chiếu của mình.  
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