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

_____________________________ 

 
GIẤY ỦY QUYỀN      

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 
 

Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 

       CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG 

1. Bên ủy quyền: 

- Tên cổ đông: _____________________________________________________ 

- Địa chỉ: _________________________________________________________ 

- Số điện thoại: _______________  - Fax: ________________________ 

- CMND/Hộ chiếu số______________ ngày cấp_______nơi cấp______________ 

- Số cổ phần sở hữu:_________________________________________________ 

2. Bên nhận ủy quyền: 

- Tên tổ chức/cá nhân:________________________________________________ 

- Địa chỉ:__________________________________________________________  

- Số điện thoại:_______________  - Fax: _________________________ 

- Giấy CNĐKKD/CMND/Hộ chiếu số___________ ngày cấp_______nơi cấp____ 

3. Nội dung ủy quyền:  

           - Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội 

dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần cổ phần 

Công nghệ phẩm Hải Phòng trong phạm vi số cổ phần mà Bên ủy quyền được sở hữu. 

           - Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc 

theo nội dung của Giấy ủy quyền này. 

4. Thời hạn ủy quyền: 

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 

của Công ty cổ phần cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng kết thúc. 

Bên nhận ủy quyền và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện nội dung 

công việc đã ủy quyền và cam kết tuân thủ mọi quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ 

phẩm Hải Phòng và quy định của pháp luật liên quan. 

......... , ngày ....... tháng ...... năm 2013 
Bên ủy quyền 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 
Bên nhận ủy quyền 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

Đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này (sau khi điền đầy đủ các thông tin và ký tên) 
đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Văn phòng Ban tổ chức - số 53 Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, ĐT: 0936 517 066, trước ngày 21/5/2013. 
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