CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP)
(Ngày 11 tháng 04 năm 2020 tại Hải Phòng)
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
Tên cổ đông: ..................................................................................................................................
Mã số cổ đông: ..............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 04/03/2020): .............................................................................
CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: ……………….. ngày cấp ……………..tại ................
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..........................................................................................
(Bằng chữ: .................................................................................................................................... )
1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 11/04/2020;
2. Hoặc ủy quyền cho:
Tên cá nhân/tổ chức: ......................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:……………….ngày cấp ………….. tại……………….
Địa chỉ/Điện thoại: ........................................................................................................................
Số cổ phần nhận uỷ quyền: ............................................................................................................
(Bằng chữ: ................................................................................................................................... )
Nội dung ủy quyền:
- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, thảo luận, biểu
quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Nhựa Thiếu niên
Tiền Phong.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 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.
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:
- Trường hợp không có người ủy quyền, quý vị có thể ủy quyền cho ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT (số
CMND: 031068000668 cấp ngày 06/03/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ Ủy quyền này trước ngày 08/04/2020
(Fax : 0225.3813.989; Email: cuongth@nhuatienphong.vn).

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

CONFIRMATION/AUTHORIZATION
ON ATTENDING 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY (NTP)
(Hai Phong city, 11 April 2020)
Respectfully to: BOARD OF DIRECTORS OF TIEN PHONG PLASTIC JSC
Shareholder name: .........................................................................................................................
Shareholder code: ..........................................................................................................................
No. of owned shares (record date: 04/03/2020): ..........................................................................
ID card/Citizen ID/Passport/Business Reg. License no.: ……………….. date of issue
……………..place of issue .........................
Total shares with voting right: .......................................................................................................
(In words: ..................................................................................................................................... )
1. Confirm to attend Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2020
2. Or Authorize:
Individual/Organization name: ......................................................................................................
ID card/Citizen ID/Passport/Business Reg.
License no: ………………. Date of
issue………….. …………….. place of issue ……………….
Address/Phone no.: ........................................................................................................................
No. of authorized shares: ...............................................................................................................
(In words: ..................................................................................................................................... )
Content of Authorization:
- The Authorized Party shall represent the Authorizer to attend, discuss and vote at 2020
Annual General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic JSC.
- This authorization is only valid during 2020 Annual General Meeting of Shareholders of
Tien Phong Plastic JSC.
- We take full responsibilities for this authorization and commit to strictly follow the
current law and regulations of Tien Phong Plastic JSC.
Authorized Party
(Signature, full name and stamp if only)

Shareholder/Authorizer
(Signature, full name and stamp if only)

Notes:
- In case there is no authorized party, shareholder may authorize Mr. Dang Quoc Dung – Chairman of Board of
Directors (ID no. 031068000668 issued on 06/03/2015 in Police Department of Registration and Management of
Residence and National Population Data).
- The authorized party is not allowed to re-authorize another person to attend the General Meeting.
- Shareholder should send this Confirmation/Authorization before April 08, 2020
(Fax:0225.3813.989; Email: cuongth@nhuatienphong.vn).

