GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
Tôi tên: ...............................................................................................................................
Số CMND/Hội chiếu ........................... Cấp ngày.......................... Tại .............................
Là cổ đông sở hữu .................................. cổ phần Công ty cổ phần Thuận Thảo.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo, tôi đăng ký tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuận Thảo năm 2015.
Lưu ý: Trong trường hợp có nhận ủy quyền xin vui lòng gởi kèm các giấy ủy quyền cho
Công ty.
…………., ngày … … tháng … … năm 2015
Người đăng ký

……………………………………………………………………………………………
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Công ty cổ phần Thuận Thảo”
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
1. Người ủy quyền:
Tên cá nhân / Tổ chức: ..................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Cấp ngày………………..……..tại .................................................................................................
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .............................................................................................................
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Thuận Thảo là:……………………cổ phần
(mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần).
2. Người được ủy quyền:
Tên cá nhân / Tổ chức: ..................................................................................................................
Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Cấp ngày………………..……..tại .................................................................................................
3. Nội dung ủy quyền:
− Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Thuận Thảo vào
ngày 20/4/2015.
− Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với ………….cổ phần
mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
4. Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2015 của Công ty cổ phần Thuận Thảo.
5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:
Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền
này.
NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền này.
2. Bản sao giấy ủy quyền gửi trước 16 giờ ngày 17/4/2015.

