C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)
(Ngày 19 tháng 04 năm 2014 tại Hải Phòng)
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân/tổ chức: ....................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .................. ngày cấp ....................... tại .................................
Mã đại biểu: ...............................................................................................................................
Địa chỉ/ điện thoại: ......................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 26/02/2014): .......................................................................
(Bằng chữ: ................................................................................................................................. )
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân: .................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .................. ngày cấp ....................... tại .................................
Địa chỉ/ điện thoại: ......................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 26/02/2014): .......................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: .........................................................................................................
Tổng số cổ phần biểu quyết: ........................................................................................................
(Bằng chữ: ................................................................................................................................ )
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2014 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
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 CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Trường hợp không có người ủy quyền, quý vị có thể ủy quyền cho ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT (số
CMND: 031570882 cấp ngày 14/03/2006 tại Hải Phòng).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

