
 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Địa chỉ: Lô 247 - Đường 12 – Khu CN Amata, Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 
 Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai/ Đt: 0251.3682248 

 E-mail: huynhthihongloan@dovitec.com.vn ………………., ngày …… tháng …… năm 2021 
 

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Kính gửi : HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đồng Tiến – năm 2021 
 

 

- Tôi tên : .................................................................., sinh ngày: ......../...../............., Điện thoại: ................ 

Thường trú tại: .................................................................................................................................................. 

CMND số :  ............................................................  Cấp ngày:  //Tại: ........................................  

Đã mua: ....................... cổ phần (.................................... cổ phần) tại Công ty CP Đồng Tiến. 

Nay, tôi ủy quyền cho: 

- Ông, Bà : ................................................................., sinh ngày: ......../...../............., Điện thoại: ............... 

Thường trú tại: .................................................................................................................................................. 

CMND số : ......................................................... Cấp ngày: ..... / ...... /........     Tại: CA. ............................... 

Là người đại diện phần vốn của tôi để tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đồng Tiến – năm 

2021. Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia và biểu quyết tại Đại hội. 

Kính đề nghị HĐQT và Ban tổ chức Đại hội chấp thuận. 
 

Người được ủy quyền (ký ghi rõ họ tên) Người ủy quyền (ký ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 

* Ghi chú: Vui lòng gửi  Giấy ủy quyền này cùng với Phiếu đăng ký tham dự đại hội về Công ty trước 15/4/2021 hoặc e-mail:huynhthihongloan@dovitec.com.vn 

...................................... 
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