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C Ộ N G H O À X Ã HỘI CH Ủ N G H ĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - Hạnh Phúc

GIẤY UY QUYỀN
am dự Đại hội đồng cổ đông thưòìig niên 2019
gửi: H Đ Q T Công ty cổ phần đàu tư cảng Cái Lân
Tên tôi là:..................................................................
CMND/HỘ chiếu số : .................................... do:
cấp ngày.............................................................
Địa chỉ liên lạ c :......................................................
Điện th o ạ i................................................................
Hiện đang sở hữu ................................. (Băng chữ:.
cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.
Tôi làm giấy này uỷ quyền cho Ô n g /b à .....................
CMND/Thẻ căn cước :............................................do .
cấp ngày..........................................................
Địa thường t r ú : ...............................................................
Điện th o ạ i........................................................................
Làm đại diện cho tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty
cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tổ chức ngày 20/04/2019.
Ông/Bà...................................................... có đầy đủ mọi quyền khi tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông này và sẽ thay mặt tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu nói
trên.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất
kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được uỷ quyền
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

...................... n gày.... tháng.... năm 2019
c ổ đông uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo Giấy uỷ quyển này là Bản sao GCMT/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cố đông uỷ quyền là cá nhân; Bản
sao công chứng giáy chứng nhận Đăng ký kình doanh của cổ đông là tổ chức.
Lưu ý: Với trường hợp uỷ quyền hạn chế, cổ đông uỷ quyền phải ghi rõ những vấn đề mà người được uỷ quyển sẽ
được tham gia biểu quyết.

