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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Công ty Cổ phần Nƣớc khoáng Khánh Hòa

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƢỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Tên tôi là:.................................................................. Ngày sinh:......./......./19.........
Mã số cổ đông (nếu là cổ đông): ……..............….
Số CMND (Hộ chiếu/ĐKKD):............................... cấp ngày......../…...../..........., tại Công an
(phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố) ....................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ...............................................
Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, tôi đủ điều
kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần
Nước khoáng Khánh Hòa với nội dung như sau:
1.

Số cổ phần sở hữu:

:…………… cổ phần

2.

Số cổ phần được uỷ quyền:

: …………… cổ phần

3.

Tổng số cổ phần đại diện (3=1+ 2)

: …………… cổ phần

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.
………………, ngày ....... tháng ....... năm 2016
Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
1. Cổ đông gửi Đăng ký dự Đại hội bằng các hình thức sau :
- Scan hoặc chụp ảnh gửi về hộp thư : thao.lv@vikoda.com.vn
- Fax về số 058.3783.572 trước ngày 02/04/2016
2. Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần
gửi kèm giấy uỷ quyền (qua fax hoặc email,bản gèc nộp
cho BTC Đại hội)
3. ĐT liên hệ khi cần thiết : 0983.622.089(mr Thảo)
Email: thaodanhthanh@yahoo.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Công ty Cổ phần Nƣớc khoáng Khánh Hòa
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
Hôm nay, ngày........../ ...... / 2016, tại .....................................................................................
Tên cá nhân (hoặc tổ chức):........................................................................... Mã số cổ đông …........
Ngày sinh:....../......./19.......(nếu là cá nhân)

Điện thoại liên hệ: …………........………...

Số CMND (Hộ chiếu/ĐKKD): ....................................... cấp ngày........./........./........, tại Công an
(phòng ĐKKD) tỉnh (thành phố).............................................................
Ngƣời

đại

diện

theo

pháp

luật

(đối

với

tổ

chức):

................................................................................
Số CMND:............................................. cấp ngày........./........./..........., tại CA ...................................
Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................
Hiện đang sở hữu .................................... cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
(mệnh giá: 10.000 VNĐ, mã chứng khoán VKD).
Bằng Giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người
có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa:
Ông (Bà):...........................................................
Mã số cổ đông: ……….. (nếu là cổ đông)
Ngày sinh:....../....../19........

Điện thoại liên hệ: ……………....……….

Số CMND (Hộ chiếu):...............................cấp ngày......../......../........., tại Công an tỉnh (thành phố )
..............................................................................................................................................................
Tôi/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 và Điều lệ của Công ty cổ phần Nước khoáng
Khánh Hòa, đồng thời cam kết không có bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa. Người được ủy quyền tham dự Đại
hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Ngƣời nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngƣời ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

_____________________________________________________________________________
Ghi chú: ĐT liên hệ khi cần :0983.622.089 (mr Thảo)- Email:thao.lv@vikoda.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƢỚC KHOÀNG KHÁNH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----……….., ngày . . . . tháng . . . . năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÀNG KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ NĂM 2016-2020
Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nƣớc khoáng Khánh Hòa

Tôi/Chúng tôi/ là nhóm cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa gồm:
Họ và tên
STT CĐ/Tên Đơn
vị CĐ

Số CMND,
ngày cấp,
nơi cấp

Số cổ
phần sở
hữu

Tỷ lệ %
vốn điều
lệ

Số CP sở hữu
trong thời hạn 6
tháng liên tục

Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:
Ông/bà:…………………………………………………………………………………..…..
Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………….………
Địa chỉ thường trú: ………………………………..…………………………………...……
Điện thoại:.....................................................Email:....................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: ………………. Tại:………………………
Trình độ học vấn: ………………….. Chuyên ngành:…………………………………….…
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí
thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT .
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy
chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa .
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƢỜI ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu .
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học
vấn của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƢỚC KHOÀNG KHÁNH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----……….., ngày . . . . tháng . . . . năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÀNG KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ NĂM 2016-2020
Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nƣớc khoáng Khánh Hòa

Tôi/Chúng tôi/ là nhóm cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa gồm:
Họ và tên
STT CĐ/Tên Đơn
vị CĐ

Số CMND,
ngày cấp,
nơi cấp

Số cổ
phần sở
hữu

Tỷ lệ %
vốn điều
lệ

Số CP sở hữu
trong thời hạn 6
tháng liên tục

Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:
Ông/bà:…………………………………………………………………………………..…..
Ngày sinh: ………………………………… Nơi sinh: …………………………….………
Địa chỉ thường trú: ………………………………..…………………………………...……
Điện thoại:.....................................................Email:....................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: ………………. Tại:………………………
Trình độ học vấn: ………………….. Chuyên ngành:…………………………………….…
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí
thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu Ban Kiểm soát .
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy
chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2013 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa .
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƢỜI ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu .
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học
vấn của ứng viên.

