CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
(Đi hi đng c đông thng niên Công ty CP Ging cây trng trung ơng – mã ch ng khoán NSC năm 2012)

Kính g i:

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

Tên cổ đông:…………………………...… …………………………………………………………………..……
Địa chỉ thường trú:……….………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ……………………………………..………………………………………………………………...
Số CMTND/hộ chiếu:…………………..……. cấp ngày………………nơi cấp:……………………..…………
Số cổ phần sở hữu:………………….…………………. cổ phần.
(Bằng chữ:…………………………….………………………..…………………………………….……cổ phần)
Xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương
năm 2012 tổ chức ngày 19/3/2012.
…………., ngày ….. tháng ….. năm 2012
CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN DỰ HỌP
(V/v Tham d Đi hi đng c đông thng niên Công ty CP Ging cây trng trung ơng năm 2012)
Kính g i:

Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương

Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức:……………. ………………………………………………………...…
Địa chỉ thường trú/tổ chức:…………………………….………..……………………………………...…………
Điện thoại: ……………….………………………………………………………………………………………….
Số CMTND/hộ chiếu/GPĐKKD:…………………….. cấp ngày………………nơi cấp:……….………………
Số cổ phần sở hữu:……………..………………………. cổ phần.
(Bằng chữ:……………………………………….…………..…………………………………….……cổ phần).
NAY UỶ QUYỀN CHO
1. Cá nhân ông/bà:………………….……….. ……………………………………………….………………..…
Số CMTND/hộ chiếu:………………………. cấp ngày………..………nơi cấp:……………………..…………
Địa chỉ thường trú: ..………………………..…………………..………………………………………………….
2. Hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương:
Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên công ty tổ chức
ngày 19/3/2012 tại Hà Nội với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên công ty ngày 19/3/2012.
…….. ngày …… tháng …… năm 2012
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG UỶ QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

