
    

        

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 
1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 37517111 –  (84-8)38754525  Fax: 38752048 
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  GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016                                                                                                                                         

(Dành cho trường hợp bên uỷ quyền là tổ chức) 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 

BÊN ỦY QUYỀN:   

Tên tổ chức  :  .................................................................................................................................  

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

Giấy ĐKKD số : .................................................. cấp ngày : ....................... tại : .............................    

Người đại diện theo pháp luật : ......................................................................................................      

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

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

Điện thoại     : ..................................................................................................................................     

Số cổ phần sở hữu :  ......................................... CP. 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:   

Họ và tên    :  .......................................................................................................................  

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

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

Điện thoại   : ....................................................................................................................................  

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn 
đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Cty Cổ phần Dược phẩm OPC. 

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ 
nghiêm chỉnh Quy chế Đại hội cũng như các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của 
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào 
đối với Công ty. 

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.  

Xin trân trọng cảm ơn. 

       ……………………………, ngày…………..tháng…………..năm 2016.  

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                BÊN ỦY QUYỀN 

  (Ký và ghi rõ họ tên) (Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu) 
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