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GĨẤY ỦY QƯYÈN
(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính_gửị: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông:..........................................

M ã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lậ p :...............

Cấp ngày:................................................................ t ạ i ; .........................................

Địa c h ỉ:.............................

Điện thoại:.......................

Người đại diện: ông  (Bà)

CMND/Hộ chiếu số.........

Địa c h ỉ: ................ •............

Số cổ phần sở hữu(1):

- Bằng s ố : .........................

- Bằng ch ữ :......................

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mật cliúng tôi tham dự và biểu quyết
tại CUỘC họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lânnvms 
chảy Văn Điến. ......  5

Thông tin người được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:

GhÌ..ĩhÍL c ° ý ônê  sở hỹ u ư nhât 10% tổng so cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 03 
người đại diện (theo điếm b khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014).

STT Họ và tên Số CM ND  

/H ộ chiếu

Ngày cấp, 

noi cáp

Địa chỉ, điện thoại SỐ cổ phần đại diện 

biểu quyết

-

• • •

(1>: Theo danh sách cổ động chốt tại ngày 03/4/2017

•fax:

............. chức v ụ : .......................

• cấp ngày............................... tại.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày ............tháng 4 năm



Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017. Giấy ủy quyền có giá trị khi ĩà bản được lập theo mẫu của Công ty va co 
dâu của cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 
ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân n u n ơ  chảy 
Văn Điên, đông thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYÊN
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(1): Theo danh sách cổ đông chối tại ngày 03/4/2017


