
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

______________ 

GIẤY ỦY QUYỀN   

V/v tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường lần 3 năm 2015 Công ty CP DP Cần Giờ 
(Cagipharm) 

Kính gửi :  BTC Đại hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2015  
                                                      Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) 

Tôi tên : ……………………………………………………………  

Giấy CMND số  (1): ……….. ……cấp ngày………………..tại ……………………..……………………….. 

Địa chỉ thường trú (2):  ……………………………………………………………..………………………….. 

Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000đ/CP): …………………………………………………………….. 

Mã số CĐ : …………………… 

Tôi đồng ý ủy quyền cho :  

Ông/ Bà : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mã số CĐ (nếu có): …………………………………………………………………………………….. 

Giấy CMND số : ……….. ……cấp ngày………………..tại ……………………..……………………….. 

Hoặc ủy quyền cho: 

 Ông Dương Minh Dũng   Chủ tịch HĐQT    �  

Ông Trần Cung    Phó CT HĐQT - TGĐ   �   

 Ông Hoàng Mầng   TV - HĐQT    � 

             Ông Ngô Phi Hậu               TV - HĐQT    � 

 Trần Ngọc Lan Trang    TV – HĐQT    � 

Được đại diện …………………..cổ phiếu mà tôi sở hữu, để thay tôi tham dự Đại Hội cổ đông và đại diện tôi 
tham gia biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách mà Đại Hội quy 
định.  

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tham dự Đại Hội nói trên và người được ủy quyền không được ủy quyền lại. 

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp 
luật và của Điều Lệ công ty. 

……….., ngày……. Tháng ……….năm 2016 

 Người được ủy quyền        Người  ủy quyền   
 
 
 (ký và ghi rõ họ tên)       (ký và ghi rõ họ tên)  
 
Ghi chú :  

Nếu cổ đông là pháp nhân , các khoản (1), (2) và (3) sẽ ghi như sau : 

(1) Số Giấy Phép Kinh Doanh 

(2) Địa chỉ trụ sở chính. 

(3) Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay). 

Người được ủy quyền khi đi tham gia Đại Hội cần mang theo CMND, CMND bản sao của người ủy quyền,  tài 
liệu dự họp và giấy Ủy quyền bản chính.  


