
CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
(về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi : Quý cổ đông:

Đia chỉ:

-Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Địa chỉ trụ sở chính: Đưòng Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh

Trì, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Điện thoại : 043.6884489 - Fax: 043.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung 
chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua vào ngày 
08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 
05/4/2016 của Hội đồng quản trị;

Xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên Công ty năm 2016 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 25 
tháng 4 năm 2016, tại trụ sở chính của Công ty cỗ phần Phân lân nung chảy Văn 
Điển. Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm có:
- Dự thảo nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Ghi chú: cổ  đông mang theo các tài liệu nêu trên khi dự họp.

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng 
cố đông được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, 
gồm có:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đổng quản trị;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ ừình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

1/2

mailto:vandienfmp@gmail.com


- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 
năm 2015;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia co tức 
năm 2016;

- Tờ trinh của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2016;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

- Tò' trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông đối với dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy 
và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Scm-Thanh Hoá;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn Điều lệ Công ty,
4. Neu Quý vị cổ đông không thể dự họp thì có thể ủy quyền cho người đại diện 

tới dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này.
Đe Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, phiếu biểu quyết cho người dự họp, 

đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tliani dự hoặc gửi bản photo giấy ủy 
quyền đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016 bằng các hình thức: 
qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

5. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật 
chứng khoán năm 2006 và các văn bản huóng dân thi hành; Điêu lệ Công ty cổ phần 
Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào 
ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015 và các tài liệu phục vụ Đại hội để 
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

1- Cô đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tô chức các giấy tờ sau:
+ CMTND hoặc Hộ chiếu của người dự họp;
+ Thông báo mời họp này (phải có dấu của Công ty);
+ Nêu người dự họp là người đuợc ủy quyên của cô đông là cá nhân thì phải có giấy 

ủy quyên của cá nhân đó lập theo mâu của Công ty, là bản gốc có đóng dấu của Công 
ty ở góc trên bên trái;

+ Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ 
chức đó lập theo mâu của Công ty, là bản gốc có đóng dấu của tố chức đó; trong đó ghi 
rõ thông tin về người dự hop (họ và tên, giấy CMND/HỘ chiến, ngày cấp, nơi cấp, địa 
chỉ, điện thoại) vả số cỗ phần được đại diẹn biểu quyết.

2- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.
3- Trường hợp cân rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công 

ty theo số điện thoại: 0912 292990 hoặc email: cuongtvl971@gmail.com.
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Thòi gian 
Địa điểm

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH  
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Ngày 25 tháng 4 năm 2016
Trụ sở chính của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điến: 
đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thời gian Nội dung

7h00-8h00
Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cẵch đại 
biểu tham dự.

8h00 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 
đông, cụ thể như sau:

- Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo có số cổ 
đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 
2014;

- Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo được số 
cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng 
số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại 
khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ toạ đại hội cử Thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

Tỷ lệ thông qua: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự 
họp tán thành theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Thảo luận và thông qua nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ thông qua: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dư



họp tán thành theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

Báo cáo của Tổng giám đốc.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 
năm 2015.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 
2016.

Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 
Công ty năm 2016.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung 
chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh 
Hoá.

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Thảo luận các báo cáo, tờ trình.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Be mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI• • •
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Dự thảo

TY CỎ PHẦN

7 Quy chê
Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

CHẢY VĂN ĐIẺN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

r

Chương I 
Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy 
quyền của cồ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể 
thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung 
chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/3/2016 đều có quyền tham 
dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ 
biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của 
người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm 
dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước 
đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

Chương II
Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tố 
chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ 
chức các giấy tờ sau:

+ CMTND/HỘ chiếu của người dự họp;
+ Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
+ Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền 

của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và là bản gốc có dấu 
của Công ty;

+ Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền 
của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có dấu của tổ chức 
đó; ừong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ toạ đại hội và Thư ký đại hội, tôn 
trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phi khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vạ của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức đồng thời là Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị 
quyết định thành lập. Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của 
cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết. Ban tổ chức kiểm ữa 
và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tham dự. Thông báo kịp thời 
cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 
rời bỏ không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) ừong quá ữình diễn ra cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ toạ đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu 
có nhiệm vụ:

- Kiểm ữa, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán 
thành, không tán thành, có ý kiến khác về các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm 
phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa 
đại hội khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng với Chủ toạ đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông, đại diện theo ủy quyền 
của cổ đông liên quan đến biểu quyết. Phải chịu ừách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại 
hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội cử 01 (một) người làm Thư ký đại hội lập biên bản cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa đại hội điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương 
trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 
một cách hợp lý.

3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông.



4. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để chuyển đến một địa điểm khác 
khi có người dự họp có hành vi cản ừở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ toạ đại hội.

ChưoTtg III 
Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014: Cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo 
chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.
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Điều 9. Thể lệ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của
đại diện Ban kiểm soát. Việc biểu quyết đối YỚi một nội dung tại Đại hội sẽ được tiến hành
bằng cách thu số thẻ tán thành trước, thu số thẻ không tán thành sau, cuối cùng thu số thẻ 
có ý kiến khác; đếm tổng số phiếu tán thành, không tán thành, có ý kiến khác để quyết 
định.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể lệ thông qua: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Luật Doanh nghiệp 2014, 
cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện 
theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, 
đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành:

Tờ trình của Hội đồng quản trị phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.

2- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông, đại 
diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ 
đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành;

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức
năm 2015;



- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm
2016;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2016;

- Tờ ữình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

- Tờ tìn h  của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 
Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón 
NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hoá;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại 
hội ghi biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua biên bản cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được 
số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu 
quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành và 
có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV 
Điều khoản thi hành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
(Đối với cổ đông là tổ chức)

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

Tên cổ đông: .........................................................................................................
Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .............................................

Cấp ngày:............................................................tại..............................................

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

Điện thoại:................J . ..................................... fax:.......
Người đại diện theo pháp luật: .........................................
Sò CMTND.....................................................  cấp ngày. .tại.
Địa chỉ: .....................
Số cổ phần sở hữu(1):
- Bằng số:..................
- Bằng chữ:................
Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết 
tại Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điên.

Thông tin người được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:
Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng sổ cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 03 
người đại diện (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014).

STT Họ và tên Số CMND/HỘ chiếu Ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ, điện thoại Số cổ phần đại diện 
biểu quyet



Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thườnậ niên năm 2016. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty, là 
bản gôc có dâu của cô đông. Người được ủy quyên tham dự Đại hội không được ủy quyên 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 nung chảy 
Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỎ ĐÔNG ỦY QUYÈN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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GIẤY ỦY QUYỀN 

(Đối với cổ đông là cá nhân)

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2016

*> > •> 
Kính gửi: Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điên

rp  Ạ, á  4.ATên cô đông:..............

CMND/Hộ chiếu:......

Địa chi:.....................

Điện thoại:.................

Số cổ phần sở hữu(1):

- Bằng số:.............

- Bằng chữ:...............

cấp ngày: tại

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với 
tư cách là đại diện cho tất cả sổ cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin ngưòi được ủy quyền:

o Ho và tên:...................................

o CMND/HÔ chiếu số: ................... ..................... cấp ngày............ ........... tai..................

o Đia chỉ:........................................

o Điên thoai: .................................

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016. 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 cháy Văn 
Điên, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYÈN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ lên)


