
GIẤY UỶ QUYỀN  
POWER OF ATTORNEY 

 (V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Gỗ An Cường) 

(To attend An Cuong JSC’s Extraordinary General Shareholders Meeting 2021) 

Tên cổ đông/Name of Shareholder: ...................................................................................................  

Số CMND/CCCD/ Giấy CNĐKDN:............................... cấp ngày:.... /....../..........tại: .................... 

ID/Passport/ERC No. ............................... Date of issue: ………………..….. by: ................................... 

Địa chỉ/ Address: ............................................................................................................................................  

Người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức/ The representatives of the company’s stakes in 

other enterprises:  ................................................................................................................................  

Điện thoại/ Telephone: …………………………Email:  ...................................................................  

Mã số cổ đông……………….…...…Hiện đang sở hữu.…………………… cổ phần phổ thông. 

Shareholder code: ………………….…Number of ownership: ……..…………… ordinary share. 

(Sau đây gọi là “Bên Ủy Quyền”) 
(Hereinafter referred to as “Authorizing Party”) 

Bằng văn bản này ủy quyền cho:  
By this letter, I authorized:  

(1) Ông (Bà)/ Mr. (Ms.): ……………………………………………………………………..… 

CMND/CCCD số: ………................ cấp ngày .…/……/……….tại …...………………… 

           ID/Passport number:  …………………… Date of issue: ….………….by: …………..……………… 

Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………... 

Hoặc/or: 

(2)  Ủy quyền cho 01 trong các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm 

soát (BKS) theo danh sách dưới đây: 

To authorize a member of Board of Directors (BOD), Board of Supervisory (BOS) listed below: 

2.1.  
Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT  

Mr. Le Duc Nghia – Chairman of BOD 
 

2.2.  
Ông Trần Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT 

Mr. Tran Luong Thanh Tung – Member of BOD 
 

2.3.  
Ông Lê Thanh Phong – Thành viên HĐQT 

Mr. Le Thanh Phong – Member of BOD 
 

2.4.  
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên độc lập HĐQT 

Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong – Independent Member of BOD 
 

2.5.  
Ông Jess Rueloekke – Thành viên độc lập HĐQT 

Mr. Jess Rueloekke – Independent Member of BOD 
 

2.6.  
Ông Masao Kamibayashiyama – Thành viên HĐQT 

Mr. Masao Kamibayashiyama – Member of BOD 
 

2.7.  
Bà Trần Thị Ngọc Tuệ - Trưởng BKS 

Ms. Tran Thi Ngoc Tue – Head of BOS 
 

2.8.  
Bà Mai Thị Phương Thảo – Thành viên BKS 

Ms. Mai Thi Phuong Thao – Member of BOS 
 

 

(Đánh dấu “x” vào một trong các ô của người được chọn để ủy quyền) 

(Filling “x” to one of the checkbox on the right)  



 (Sau đây gọi là “Bên Được Ủy Quyền”) 

(Hereinafter referred to as “Authorized Party”) 

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHCĐBT) của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường vào 

ngày 22/11/2021, với tư cách là đại diện cho: 

Toàn bộ cổ phần                      Một phần: ………………………cổ phần 

(Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng)  

The Authorized Party shall have the right to attend and vote on behalf of Authorizing Party at An Cuong 

JSC’s Extraordinary General Shareholders Meeting 2021 on 22/11/2021, to represent for: 

 All of shares’ number         A Part: ……………………… shares 

(Filling “x” to the checkbox accordingly) 

Bên Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền nêu trên và 

không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

The Authorized Party is obliged to abide by all the contents and scope of authorization and must not be 

reauthorized any other third party. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHCĐBT năm 2021./.  

The power of attorney is valid upon the signing date until the closing of meeting./. 

………….., ngày……tháng……năm 2021 

 …………………., date……………………..2021 

 Người được ủy quyền Người ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

The Authorized Party 

(Signing and writing full name) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

The Authorizing Party 

(Signing and writing full name) 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý/ Note: 

Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi đến Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 bằng một 

trong các cách thức sau: 

Please send the POA to our Company before 3:00 pm on 18/11/2021 by one of following options: 

- Gửi thư điện tử theo địa chỉ: quanhecodong@ancuong.com , hoặc 

Send to email: quanhecodong@ancuong.com, or 

- Gửi trực tiếp hoặc thông qua bưu điện đến địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. 

Send directly or post to the address 702/1K Su Van Hanh, Ward 12, District 10, HCM City. 

Ngoài bìa thư vui lòng ghi rõ: GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐBT 2021. 

Please specify: “POWER OF ATTORNEY OF EGM 2021” as the main title of the envelope. 
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