
CTY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Ngày 25 tháng 04 năm 2017 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 

   Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 
 

Tôi tên: ................................................................................................................................................... 

(Sau đây gọi là Người ủy quyền) 

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD: .........................cấp ngày: .....................  tại:.......................................... 

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

Số Điện thoại liên lạc: ........................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu: ................................. cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

(Bằng chữ: ............................................................................................................................... cổ phần) 

Nay tôi xác nhận không đến tham dự Đại hội và Ủy quyền cho:  

Ông/Bà: ................................................ Chức vụ tại Công ty:................................................................ 

Số CMND: ............................................. cấp ngày: ..............................  tại:....................................... 

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

Số Điện thoại liên lạc:  ......................................................................................................................... 

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên với số cổ phiếu biểu quyết tương 

ứng với số cổ phần đại diện. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự 

khiếu nại nào về sau. 

_____________, ngày   tháng  năm 2017 
Người được ủy quyền                                      Người ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 20/04/2017 (ĐT: 061-3841.594, Ext 232; 231) 

2. Khi đến tham dự ĐHCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy này. 

3. Trường hợp cổ đông không thể tham dự và chưa có người Đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT 

dưới đây, đồng thời fax về Công ty theo số fax 061-3841.598, người nhận: Ms Châu-Phòng Tài vụ. 

- Ông CHEN SIN SIANG-Chủ tịch HĐQT Công ty  □ hoặc 

- Ông CHEN CHENG JEN-Tổng Giám đốc Công ty □ 

Xin chân thành cảm ơn! 


