
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

*** 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp 

 

Hôm nay, ngày …../…../2019, tại...................................…………................................................... 

Tôi là:.............................................................................................................Mã số cổ đông:............ 

Ngày sinh:.................................................................Điện thoại:........................................................ 

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

Địa chỉ thường trú: ................................................................ .......................................................  

…….................................................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp là: ...................cổ 
phần tại ngày đăng ký cuối cùng (12/3/2019). 

Nay tôi ủy quyền cho: 

Ông (Bà):....................................................................................Mã số cổ đông (nếu có):................. 

Ngày sinh:..................................................................Điện thoại:...................................................... 

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

Ông (Bà)........................................................... là người đại diện và toàn quyền thay mặt tôi: 

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì & In nông 
nghiệp vào ngày 14/4/2019. 

- Thực hiện quyền thảo luận, biểu quyết, của cổ đông tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà 
tôi đang sở hữu theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì & In nông nghiệp và 
các quy định khác có liên quan của Pháp luật. 

    Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại  ĐHĐCĐ thường niên 2019. 

   Ghi chú:                                                      Người uỷ quyền                    Người được uỷ quyền 
-  Địa chỉ: Lô 3-CN3- Khu                                                     ( Ký, ghi rõ họ tên )                                                          ( Ký, ghi rõ họ tên ) 

   CN Ngọc Hồi- Thanh trì- HN. 

-  Số ĐT: (024)3.6840093. 

-  Fax:  (024)3.6840095. 

-  Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức). 

-  Đề nghị gửi Giấy ủy quyền này (nếu có) về  

   Ban tổ chức trước ngày 11/4/2019.  

   Trường hợp gửi muộn, BTC sẽ xem xét cụ thể. 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

( Các cổ đông không có người ủy quyền có thể ủy quyền cho 
 các thành viên có tên dưới đây, chỉ cần ghi rõ họ tên của người được ủy quyền ) 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Vũ Hồng Tuyến PCT. HĐQT 

3 Bà Lê Diễm Thanh Ủy viên HĐQT 

4 Ông Nguyễn Đức Lưu Ủy viên HĐQT 

5 Ông Lê Duy Toàn Ủy viên HĐQT 

 


