
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM 

VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY  
----------------------------------- 

 

GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY 
 V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam 

  (About: Attend Meeting of Shareholders 2017 Vietnam Food Industries JSC) 

  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam/ Pursuant to the Law on Enterprises. 

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam/ Pursuant to the 

Charter organization & operation Vietnam Food Industries JSC; 

 

Hôm nay/ Today, …./5/2016. Chúng tôi gồm/We are: 

1. Bên ủy quyền/ Authorizing party: 

- Tổ chức - Tên cá nhân/ Organization / individual name: ................................................................. ……. 

- MSCĐ (Shareholder code):  ……………………………………………………………………. 

- Số CMND/HC (ID or PP No.): ………………………………………………………………….. 

- Ngày cấp (date of issue) : …………………...-  Nơi cấp (place of issue): ……………………… 

- Địa chỉ (address): ………………………………………………………………………………… 

- Số cổ phần sở hữu (Number of shares owned) : ……………………………. cổ phần. 

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized party: 

- Tên cá nhân/ individual name: .........................................................................................................  

- Số CMND/HC (ID or PP No.): ………………………………………………………………….. 

- Ngày cấp (date of issue) : …………………...-  Nơi cấp (place of issue): ……………………… 

- Địa chỉ (address): ………………………………………………………………………………… 

- Số cổ phần được ủy quyền (Number of shares authorized): ……………………………………….. 

3. Nội dung ủy quyền/ Authorized Content: 

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017 của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội 

cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền/The Authorized party shall, on behalf of the Authorizing 

party, attend the annual General Meeting of Shareholders 2017 of Vietnam Food Industries JSC and 

perform all the shareholder rights relating to the Authorizing party's owned shares at the Meeting. 

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 về điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam/We are fully responsible for 

the authorization and commitment to comply strictly with the provisions of the current law on charter 

Vietnam Food Industries JSC.  

Giấy ủy quyền này có giá trị một lần khi tham gia cuộc họp ngày 20/5/2017  

This authorization takes effect when participated in the meeting on 20 May, 2017. 

 

     BÊN ỦY QUYỀN                           BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

AUTHORIZING PARTY                        AUTHORIZED  PARTY  
 

 


