
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
C ÔN Gy ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

G IẤY ỦY QUYỀN

Hà nội, ngày............tháng 4 năm 2017

(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cô đông:.. 

CMND/HỘ chiếu số: cấp ngày: .tại

Địa ch ỉ:..................................................................................................................................................

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

Số cổ phần sở hữu(1):

- Bằng số:.......................................................................................................................... ....................

- Bằng chữ:.............................................................................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 
Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin ngưòi được ủy quyền:

- Họ và tê n :..................................................................................................................................

- CMND/HỘ chiếu số: ............................................. cấp ngày........................... tại....................

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cô đông 
thường niên năm 2017. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản gốc có đóng dấu của Công ty cổ 
phần Phân lân nung chảy Văn Điển ở góc trên bên trái. Người được ủy quyền tham dự Đại hội 
không được ủy quyền cho người thứ ba.

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 nung chảy Văn 
Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỎ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

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

(I>: Theo danli sách cổ đông chốt tại ngày 03/4/2017


