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

----o0o----
……………., ngày…….tháng…… năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ Phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh

Bên ủy quyền:
Tên cổ đông: ......................................................................................................................................
CMND/Giấy CN ĐKKD số: ..................................... Cấp ngày: ................... .Nơi cấp: ..................
Địa chỉ: ............................................................................................... Điện thoại:...........................
Mã số tham dự:...................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu/ đại diện sở hữu:................................. cổ phần. 

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.........................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu /Giấy CNĐKDN/QĐ thành lập số:...........................................................
Cấp ngày: ................................................Nơi cấp: ...........................................................................
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):...............................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................Điện thoại: .........................
Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty

Pham Lê Phương – Chủ tịch HĐQT  

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
Cổ Phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại
diện. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết
không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 kết thúc. 

Ngày …  tháng …  năm 2022
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ngày …  tháng …  năm 2022
BÊN ỦY QUYỀN/ 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.




