CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---oOo--Ngày ..…. tháng ….. năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền:
Tên cổ đông: ........................................................................................................................................................
CMND/Giấy CNĐKD số:...............................................cấp ngày: ...........................tại: ....................................
Địa chỉ :................................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................................................................................................................
Tổng số cổ phần sở hữu : ....................................................................................................................................
Nay tôi ủy quyền cho:
Bên nhận ủy quyền:
1/ Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:



1/ Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2/ Ông Huỳnh Đức Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị



3/ Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị



4/ Ông Võ Phú Đức – Thành viên Hội đồng Quản trị



5/ Ông Jean-Eric Jacquemin – Thành viên Hội đồn g Quản trị



2/ Ủy quyền khác :
Ông / bà:...............................................................................................................................................................
CMND/ Passport số: .......................................................cấp ngày: ...........................tại: ....................................
Địa chỉ :................................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................................................................................................................
Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại Hội Đồng C ổ
Đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 08/05/2015 tại Origami
Ball Room, Lầu 3, Khách sạn Nikko Sài Gòn – 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghi êm chỉnh các quy
định hiện hành của Pháp luật.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng gửi công ty cổ phần Vĩnh Hoàn:
- giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản chính)
- bản sao CMND (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND
(bản chính) của người được ủy quyền

