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     GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) 
 

Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI) 
 
Tên cổ đông : ......................................................................Mã cổ đông................................. 

Số ĐKKD/CMND :...................... Ngày cấp :.......................Nơi cấp : .................................. 

Người đại diện (đối với tổ chức ): .........................................Chức vụ :.................................. 

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :  .......................................................................................... 

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

Số cổ phần sở hữu: ................................ (Bằng chữ :............................................................... ) 

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây có toàn 
quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty DRI tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ 
đông thường niên 2020 tổ chức ngày 11/4/2020. 

Thông tin người được ủy quyền:( Điền thông tin ủy quyền vào 1 trong 3 lựa chọn sau) 

1. Ông:.................................................là ...GĐ đơn vị ............................................................. 

2. Ông:..................................................là ĐT đội........................đơn vị.................................... 

3. Hoặc người có tên sau đây: 

Họ và tên: ................................................................................................................................... 

Số ĐKKD/CMND :............................ Ngày cấp: ......................Nơi cấp : ................................. 

Địa chỉ thường trú : ................................................................................................................... 

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

(Trường hợp có nhiều cổ đông ủy quyền cho người thuộc 1 trong 3 lựa chọn ở trên thì cập 
nhật thông tin về những người ủy quyền theo phụ lục 1 đính kèm) 

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 Điều lệ Công ty đồng thời cam kết 
không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị . 

  ...………….., ngày __ tháng ___ năm 2020 
            CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN     NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))   (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:.1. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký bên ủy quyền phải là người đại diện theo pháp luật 
2. Người được ủy quyền tham dự  vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị.  

 

 

 

 




