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

---------*****---------- 
Đà Nẵng, ngày …… tháng … năm 2017 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM 

 
Kính gửi:   Công ty cổ phần Procimex Việt Nam 

         Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 
 

Tôi tên là: ………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 
Số CMND/HC/CCCD: ………, ngày cấp: ……………, nơi cấp:……………… 
Điện thoại: ……………………..Email:……………………………………… 
Là cổ đông của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đại diện cho số cổ phần 
được ủy quyền biểu quyết: 

- Là chủ sở hữu: …………………………cổ phần 
- Được ủy quyền: ………………………cổ phần 
(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền) 
- Tổng cộng: ………………………cổ phần của Công ty cổ phần Procimex 

Việt Nam. 
Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

 Người đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
Ghi chú: 

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông gửi phiếu đăng ký tham dự này đến Ban tổ 
chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/06/2017 để làm thủ tục tham dự 
Đại hội. 

- Địa chỉ liên hệ:  
Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Procimex Việt 
Nam. 
Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, 
TP. Đà Nẵng  

               Tel: 0511 3 737 789        Fax: 0511 3 737 789 



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

---------*****---------- 
             Đà Nẵng, ngày …… tháng … năm 2017 

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

 Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 
Công ty cổ phần Procimex Việt Nam 

 
1. Bên ủy quyền: 

 
Ông (Bà): ……………………………………….Mã cổ đông…………………… 
Số CMND/HC/CCCD: ………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ……………… 
Là chủ sở hữu của: …………… cổ phần của Công ty cổ phần Procimex Việt nam. 

 
2. Bên nhận ủy quyền: 
   
Ông (Bà): ………………………………………. Mã cổ đông………………… 
Số CMND/HC/CCCD: ………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ……………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 
Điện thoại: ………………………. Email: ……………………………………… 

 
3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu 
quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2017 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam theo Thư mời họp ngày 
12/06/2016, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà bên ủy quyền 
đang sở hữu. 

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến chủ tọa 
cuộc họp trước giờ khai mạc. 

Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền 
trong phạm vi công việc nêu trên. 

Ông (bà) ……………………………… có nghĩa vụ thực hiện đúng quy 
chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách 
nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền. 

 
Bên ủy quyền 

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

       
                            

 



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

---------*****---------- 
   Đà Nẵng, ngày …… tháng … năm 2017 

 
PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

 
Tôi tên là: ………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 
Số CMND/HC/CCCD: ………, ngày cấp: ……………, nơi cấp: ……………… 
Điện thoại: ………………………. Email: ……………………………………… 
Sở hữu số cổ phần: ………… (viết bằng chữ: ………………………………….) 

 
Tôi xin đóng góp ý kiến về công tác tổ chức SXKD và quản lý tài chính 

với Công ty cổ phần Procimex Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 như sau: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 

- Đề nghị cổ đông gởi phiếu đóng góp ý kiến về Ban tổ chức Đại hội 
trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày. 


