CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====================
GIẤY ĐĂNG KÝ
(V/v tham dự ĐHĐCĐ 2012 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco
Tên cổ đông:.....................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPKDsố:............................, ngày cấp:......./........../............, nơi cấp:..................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu:.................... cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 2012 của Tổng công ty, được tổ chức vào lúc 8 giờ
30 ngày 24/3/2012 tại Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, ĐN.
Ngày .......... tháng ........ năm 2012
Tên cổ đông
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

=========================================================================================

Nếu không trực tiếp đi dự Đại hội được, thì cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đi dự thay.
Mẫu Giấy ủy quyền như sau:

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v tham dự ĐHĐCĐ 2012 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco)

Kính gửi: HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco
Tôi tên là: ........................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số:..............................., ngày cấp:......./........../............, nơi cấp:..........................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu ....................... cổ phần phổ thông của Tổng công ty.
Tôi xin ủy quyền cho:
Ông/bà: ............................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số:..............................., ngày cấp:......./......../............, nơi cấp:............................................
Được thay mặt tôi tới dự ĐHĐCĐ năm 2012 của Tổng công ty tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/3/2012
và được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề được nêu ra tại Đại hội với số cổ phần mà tôi hiện sở hữu.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này trước pháp luật và trước Tổng công ty.
Ngày....... tháng.......... năm 2012
Ngày....... tháng.......... năm 2012
Người được ủy quyền
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy đăng ký/Giấy ủy quyền phải gửi về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 22/3/2012 theo địa chỉ: Tổng
công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, 58 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng, hoặc Fax về số: 0511-3822459. Điện thoại liên
lạc: ông Điệp - Thư ký Tổng công ty (ĐT: 0905123009, 05113-822646); hoặc bà Tuyết - Chuyên viên quản lý cổ
đông (ĐT: 0905362519, 05113-810996).

