




 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---o0o--- 

                                        Biên Hòa, ngày       tháng      năm 2019 

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai  
 

 

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:  ......................................................................................  

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

Điện thoại: ............................. Fax:  ............................... Email: ............................................  

Số CMND/ĐKKD: ………………………do:……………… cấp ngày:…./…../…………. 

Mã số cổ đông: ......................  ,Sở hữu số cổ phần:  .............................................................  

(Bằng chữ:  ........................................................................................................................... ) 

 Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2019 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nay:  
 

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO 

 

Ông/Bà:  .................................................................................................................................  

Chức danh:  ............................................................................................................................  

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

Giấy CMND: ......................... Ngày cấp:  ...................... Nơi cấp: .........................................  

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

 Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019 Công ty CP Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số 

cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu. 

 Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy 

quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người 

khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc 

Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

    Người được ủy quyền    Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền    

      (Ký & ghi rõ họ tên)       (Ký tên và đóng dấu – nếu có)  
 

 
 











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


---o0o---


                                      

Biên Hòa, ngày       tháng      năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN


V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai 

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền: 



Địa chỉ:



Điện thoại:
Fax: 
Email:



Số CMND/ĐKKD: ………………………do:……………… cấp ngày:…./…../………….

Mã số cổ đông:
 ,Sở hữu số cổ phần: 



(Bằng chữ: 
)



Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nay: 


QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà: 



Chức danh: 



Địa chỉ: 



Giấy CMND:
Ngày cấp: 
Nơi cấp:



Điện thoại: 
Fax:




Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.



Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.


Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.


    Người được ủy quyền

 
Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền   


      (Ký & ghi rõ họ tên)

  
  (Ký tên và đóng dấu – nếu có)





