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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

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-FIT Beverage,
tôi đủ điều kiện tham dự buổi Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần
Nước khoáng Khánh Hòa FIT Beverage 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 2017
Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
1. Cổ đông gửi Đăng ký dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng các hình thức sau :
- Gửi thông tin đăng ký dự/ ủy quyền về hộp thư thao.lv@vikoda.com.vn
- Fax thông tin đăng ký dự/ ủy quyền về số 058.3783572
Thời hạn : chậm nhất là 17h00 ngày 26/3/2017
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) hoặc email thao.lv@vikoda.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 thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA- FIT BEVERAGE
Hôm nay, ngày........../ ...... / 2017, 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).............................................................
Người 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 FIT Beverage (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 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage:
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- FIT Beverage, 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 2017 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa-FIT Beverage. Người được ủy quyền tham
dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người 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

