
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

THAM DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. 

Tên cổ đông: …………………………………………………………………………. 

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

CMND số: ……………….  Cấp ngày…………………   Tại: …………… 

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân với …………. cổ phần. 

Xác nhận: Chọn mục(a) hoặc mục(b) 

a. Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (đánh dấu  vào ô này nếu chọn) 
b. Ủy quyền tham dự: Nay tôi ủy quyền cho: 

Ông (Bà): …………………………………………………………………………… 

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

CMND số: ………………..  Cấp ngày: ……………….. Tại : ……………………. 

Số cổ phần ủy quyền: …………. cổ phần 

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ 
đông trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển Đức Quân tổ chức vào ngày 27/06/2021. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức 
Quân. 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và này và cam đoan không 
khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

                             
 Ghi chú: 

Người tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 

26/06/2021 và gửi về địa chỉ: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (địa chỉ: Lô A3, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người nhận: Bà Lưu Thùy Minh - ĐT: 0975.619.196,       


