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GIÁY UỶ QUYỀN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân

Kính gùi: HĐQT Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Tên tôi là:.............................................................................................................................
CMND/HỘ chiếu số :...............................d o .................................cấp ngày......................
Địa chỉ liên lạc :..................................................................................................................
Điện thoại............................................................................................................................
Hiện đang sở h ữ u .................... (Bằng chữ:..................................................................... )
cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.
Tôi làm giấy này uỷ quyền cho Ông/bà............................................................................
CMND/HỘ chiếu số : ............................. d o ............................... cấp ngày.......................
Địa chỉ thường trú :.........................................................................................................
Điện thoại:...........................................................................................................................
Đại diện cho tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 
Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tổ chức ngày 22/4/2016.
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 sổ 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.

.............. , ngày.... tháng ....năm 2016
Người được uỷ quyền cổ  đông uỷ quyền

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

Kèm theo Giấy uỷ quyền này là Bản sao CMND/hộ chiếu của cổ đông uỷ quyền là cá nhân; 
Bản sao công chứng giấy chứng nhận Đăng kỷ kinh doanh của cổ đông là tổ chức.
Lưu ý: Với trường hợp uỷ quyền hạn chế, cổ đông uỷ quyền phải ghi rõ những vẩn đề mà 
người được uỳ quyền sẽ được tham gia biểu quyết.


