CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu điện (TFP).
1. Cổ đông dự họp
- Cá nhân:
- Tổ chức:
2. Hình thức dự họp
- Trực tiếp:
- Ủy quyền:
3. Cá nhân (Người ủy quyền):
Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..…
Số CMND: ……………….……………..Cấp ngày:…………..……………Nơi cấp:………..………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..……………………..
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Quý Công ty là:……………………cổ phần.
4. Tổ chức (Người ủy quyền):
Tên tổ chức: ……………..…………………………………………………………………………...
ĐKKD số:……………..……………….. Do: …………………..…………………………………...
Cấp ngày:………………………….…………………………………………………………………..
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Quý Công ty là:……………………cổ phần.
Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
Họ và tên người được ủy quyền:………………………………………………………………….……
Giấy CMND/Hộ chiếu số:….…….……...... cấp ngày……………………Nơi cấp:……....…….…….
Địa chỉ:………….………………………………………………………………………………………
Thay mặt Người ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Quý Công ty, tổ
chức vào ngày 26/11/2016 để thực hiện các quyền và trách nhiệm của cổ đông với số cổ phần được
ủy quyền theo quy định pháp luật.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 của Công ty CP Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu Điện.
………………, ngày…….. tháng…….năm 2016.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ (ỦY QUYỀN)
(Ký và ghi rõ họ tên; Nếu tổ chức: ký, đóng dấu
người đại diện Pháp luật)

Ghi chú: Cổ đông có thể ủy quyền trực tiếp cho cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công
ty, gồm các Ông/Bà:
€

Ông Lê Xuân Hoàng

- Chủ tịch HĐQT.

€

Ông An Văn Tâm

- Ủy viên HĐQT.

*/- Quý cổ đông có thể gửi đăng ký/ ủy quyền tham dự đại hội qua địa chỉ mail:
cuongdv@tfp.com.vn; quanpv@tfp.com.vn hoặc ngathitm0289@gmail.com

