
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm  2016 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI (HARCO) 

1. Bên ủy quyền: 

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):………………………………………………....................... 

- CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN (“GCNĐKDN”) số:………....................... 

- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:………………………....................... 

- Địa chỉ
1
:…………………………………………………………………………..…………. 

- Tổng số cổ phần sở hữu:…………………………………...................................................... 

2. Bên được ủy quyền: 

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

- CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:…………………….......................................................... 

- Người được ủy quyền dự họp
2
:............................................................................................... 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông): 

- Số cổ phần ủy quyền:  

 Toàn bộ                                                         Một phần
3
:………………………….. 

- Phạm vi ủy quyền: 

 Tham dự họp và không biểu quyết, bầu cử  Tham dự họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử 

 

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và 

không được ủy quyền lại.  

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016 kết thúc. 

 

Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Bên được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người tham dự phải: 

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;  

- Xuất trình bản gốc CMND/Hộ chiếu của cá nhân được ủy quyền và nộp bản sao CMND/hộ chiếu của cổ đông ủy quyền. 

                                                 
1 Ghi địa chỉ nơi ở nếu cổ đông là cá nhân, trụ sở chính nếu cổ đông là tổ chức. 
2 Chỉ ghi mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức. 
3 Ghi rõ số cổ phần ủy quyền. 


