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

GIẤY UỶ QUYỀN (1)
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
Tên cổ đông: .....................................................................STT:..…………...................
CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:………………..cấp ngày …../…../…… tại …………………….
Chủ sở hữu: .......................................... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)
Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:
Ông (bà)………………………………………………….....……………………………...........
CMND (Hộ chiếu) số:………………..cấp ngày …../…../…… tại ……………………….........
hoặc:
 Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T
 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn F.I.T
Ông/Bà....................................................... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn
F.I.T, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.
Người đại diện được thay mặt tôi tuỳ chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra
hợp lệ tại Đại hội.
Người đại diện đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
..................., ngày ...... tháng ...... năm .........
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Người được ủy quyền

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến
tham dự Đại hội.

