
Ghi chú: 

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 trước ngày 19/04/2019 

(Liên hệ Cô Ngọc Thương - ĐT: 0271 3819 786; Fax: 0271 3819 620; Email: phidieupham@yahoo.com). 

2. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời hoặc Giấy ủy quyền. 

Trân trọng./. 

 

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ….………, ngày……tháng……năm 2019 

GIẤY ĐĂNG KÝ 

THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Tên cá nhân hoặc tổ chức:...........................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu:...............................Nơi cấp:......................cấp ngày...... /....../ ..................  

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

Điện thoại: ...................................................................................................................................   

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 20/03/2019): ........................................................................ . 

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng: 

1.    Đồng ý tham dự Đại hội 

 2.    Đồng ý ủy quyền cho  

Ông (Bà): ................................................................................................................................... . 

CMNDsố:…………................cấp ngày ……/……/…….tại  ................................................... . 

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

Điện thoại: ...................................................................................................................................   

Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự hoặc chưa tìm được người để ủy quyền, 

có thể ủy quyền cho: 

1. Ông MAI HUỲNH NHẬT – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

2. Ông HUỲNH MINH TÂM – Trưởng Ban Kiểm soát    

 (Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền) 

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, với tư cách là đại diện cho tất cả số 

cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi 

ủy quyền trên đây. 

  Ông (Bà)…………….có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại 

hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội 

cho người ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 23 tháng 04 năm 

2019./. 

   Người được ủy quyền                                                  Người tham dự/ủy quyền 

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

mailto:phidieupham@yahoo.com

