CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
…………………., ngày …….tháng 03 năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2018
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Tên cá nhân/tổ chức: .............................................................................................................
Số ĐKSH1: ................................. ngày cấp .......................... tại ...........................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Số điện thoại:.........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................
(Bằng chữ: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................. )
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường
Quảng Ngãi năm 2018.
Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt
động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi./.
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng
ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm
2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
…………………., ngày …….tháng 03 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2018
1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: .............................................................................................................
Số ĐKSH: ................................... ngày cấp .......................... tại ...........................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Số điện thoại:.........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................................................................................
(Bằng chữ: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................. )
2. Bên được quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: .............................................................................................................
Số ĐKSH: ................................... ngày cấp .......................... tại ...........................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Số điện thoại:.........................................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền ....................................................................................................
(Bằng chữ: .............................................................................................................................
............................................................................................................................................. )
3. Nội dung ủy quyền:
Được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quuyền này và cam kết tuân thủ các
quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường
Quảng Ngãi./.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

