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C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 
 
 

GI
Y �Y QUY�N D� �I H�I C� �ÔNG TH��NG NIÊN  
C�A CÔNG TY C� PH�N TH�C PH�M QU�C T� 

 
Tôi tên:………………………………………………………………………………………….. 
Mã s� c� �ông:………………………………………………………………………………….. 
�ang s� h�u .................................... c� ph�n. 
 
Nay �y quy	n cho ông/bà: …………………………………………………………………….. 
Mã s� c� �ông (n
u có):…………………………………………………………………………  
S� CMND/h� chi
u:…………………………………………………………………………….. 
c�p ngày....................................c�p ti:……………………….…………………………………. 
 
�� th�c hi�n �y quy	n trong vi�c th�o lu�n và bi�u quy
t thay m�t tôi t�t c� các v�n �	 ��a ra 
trong �i h�i c� �ông th��ng niên n�m 2010 ���c t� ch�c ngày 28/08/2010. 
 
Khi s� d�ng b�i m�t t� ch�c, ng��i �y quy	n ký tên d��i �ây ph�i là �i di�n ���c �y quy	n 
h�p pháp c�a t� ch�c và ph�i d0��c �óng d�u c�a t� ch�c. 
 
  
  ………………… Ngày ………tháng………n�m 2010 
      NG��I NH�N �Y QUY N    NG��I �Y QUY N  
         (Ký tên, ghi rõ h! tên)    (Ký tên, ghi rõ h! tên) 
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COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

  
 

GIAÁY UÛY QUYEÀN D� �I H�I C� �ÔNG TH��NG NIÊN  
C�A CÔNG TY C� PH�N TH�C PH�M QU�C T� 

 
Toâi 
teân:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
Maõ soá coå ñoâng 
:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Ñang sôû höõu  ............................... coå phaàn  
 
Nay uûy quyeàn cho oâng/baø : .......................................................................................  
Maõ soá coå ñoâng (neáu coù) : ........................................................................................   
CMND / Passport soá  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
caáp ngaøy ...................................... ...............caáp taïi 
:……………………………………………………………….. 
 
�� th�c hi�n vi�c �y quy	n trong vi�c th�o lu�n và bi�u quy
t thay m�t tôi t�t c� các v�n �	 
��a ra trong �i h�i c� �ông th��ng niên n�m 2009 ���c t� ch�c ngày 28/09/2009. 
 
Khi s� d�ng b�i m�t t� ch�c, ng��i u" quy	n ký tên d��i �ây ph�i là �i di�n ���c �y quy	n 
h�p pháp c�a t� ch�c và ph�i ���c �óng d�u c�a t� ch�c    

 
  
  ………………… Ngaøy  ………thaùng………naêm 2009 
NGÖÔØI NHAÄN UÛY QUYEÀN NGÖÔÛI UÛY QUYEÀN 
        (Kyù teân, ghi roõ hoï teân)  (Kyù teân, ghi roõ hoï teân) 
 


