
 
 

CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN 
ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai năm 2017 
 
 

Kính gửi:     Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

             Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai 

 
Tên tôi là: ...............................................................................................................  

Số CMTND/ĐKKD:..........................ngày cấp:......................Nơi cấp .................. 

................................................................................................................................. 

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

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

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số cổ phần đại diện là:  

- Số cổ phần sở hữu: .......................................cổ phần 

- Số cổ phần được uỷ quyền: ..........................cổ phần (nếu có) 

- Số cổ phần đại diện: .....................................cổ phần (nếu có) 

  Tổng cộng: ....................................cổ phần 

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

 …………………………………………………………………………… 

 Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP nông súc sản 

Đồng Nai  xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 của Công ty, họp ngày 25/4/2017.  

..................., ngày...... tháng ..... năm 2017 

                     Cổ Đông 
      (ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN 

ĐỒNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai ngày 25/4/2017 

 
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

 

1. Người ủy quyền 

Tên cá nhân/Tổ chức:  ................................................................................................................  

Số CMND/Giấy CNĐKKD số………………cấp ngày …………….tại…………………… 

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

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

Số cổ phần sở hữu …………………………………………………………………………. 

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………… 

2. Người nhận ủy quyền  

Ông ( Bà):  ..................................................................................................................................  

CMND Số……………………….cấp ngày ……………………tại……………………………... 

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

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

Số cổ phần ủy quyền………………………………………………………………………… 

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………… 

3. Nội dung ủy quyền: 

 Người nhận ủy quyền đại diện cho Người ủy quyền tham dự thực hiện quyền phát biểu và biểu 
quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nông súc sản Đồng Nai tương ứng 
với số cổ phần mà bên người ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật. 

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền 

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên 
quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại 
về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền, có nghĩa vụ thực hiện 
đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

 5. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty 
CP Nông súc sản Đồng Nai. 
 
  
 NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN               NGƯỜI ỦY QUYỀN 
            (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên ) 

 
 

 



 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

BBiiêênn  HHòòaa,,  nnggààyy....................tthháánngg  0044  nnăămm  22001177  

  
 

  
PPHHIIẾẾUU  GGHHII  ÝÝ  KKIIẾẾNN  ĐĐÓÓNNGG  GGÓÓPP  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG                                                                              

 
 

Tên cổ đông:........................................................................................................ 
Địa chỉ :................................................................................................................ 
Số điện thoại liên lạc:.......................................................................................... 
Số cổ phần đang sở hữu:...............................CP ..tỉ lệ............................................... % 
 
 NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................                                                                                                                                                                                                                    
                    KKýý  ttêênn  
                                                                                                                                                                              ((GGhhii  hhọọ  vvàà  ttêênn  ))  

 
 
 
 
 
 

TỔNG CTY CNTP ĐÒNG NAI  
CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

  

 


