Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2222 285 Fax: (+84) 269 2222 218
Website: www.haagrico.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL Agrico”)
1.

Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/Tổ chức: ............................................................................................................................................
Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:………………….…cấp ngày:………..tại:……………...
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: ............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VND/cổ phần): ...........................................................................................
Bằng chữ:..........................................................................................................................................................

2.

Bên được ủy quyền:

2.1

Tên cá nhân:............................................................................................................................................
Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:………………….…cấp ngày:………..tại:…………………………. ...
Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................................................................
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………... ..................

2.2

Ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai sau (đánh dấu x vào ô vuông):
□ Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
□ Ông Đỗ Xuân Diện

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

□ Ông Võ Trường Sơn

- Thành viên Hội đồng quản trị

□ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

- Thành viên Hội đồng quản trị

□ Ông Nguyễn Quan Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
□ Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên Hội đồng quản trị
Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................................................................
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………... ..................
3.

Nội dung ủy quyền:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh
Gia Lai tổ chức vào ngày 08/01/2021. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền đại diện Bên ủy quyền để
bỏ phiếu và biểu quyết tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền
căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền, trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở
hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất
kỳ sự khiếu nại về sau khi HAGL Agrico sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2021.

......................, ngày ….. tháng 01 năm 2021
Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền (*)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
-

Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 03 ngày trước khi Đại hội khai mạc qua số fax:
0269.2222 218 hoặc email: daihoicodong@hagl.com.vn.
Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn
cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

(*) Trường hợp Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu (không được
ủy quyền hoặc ký thay)

