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GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty rau quả, nông sản – Công ty cổ phần
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần,
hiện đang sở hữu tổng số cổ phần là ................................. cổ phần.
NAY CÙNG NHẤT TRÍ ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND/HC số: ...............................................................Ngày cấp: .................................
Nơi cấp: ............................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: ................................. cổ phần.
Được thay mặt chúng tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Tổng công ty Rau quả, nông sản được tổ chức vào ngày 19/06/2018 và thực hiện
mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
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 của Điều lệ Tổng công ty Rau
quả, nông sản - Công ty cổ phần.
Kèm theo là Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu.
..............., Ngày ....... tháng ...... năm 2018
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN
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Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

