
 

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 
                        ………, ngày …… tháng 06 năm 2020 

 

GIẤY UỶ QUYỀN  
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

 

 

1. Người ủy quyền:  

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):  

Số đăng ký sở hữu:  

Địa chỉ thường trú/trụ sở:  

Số Điện thoại:  

Mã số cổ đông:  

Số lượng cổ phần sở hữu:  

 

2. Người được uỷ quyền:  Cổ đông chọn một trong hai cách thức sau: 

Cách 1: Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội   

Họ tên: ......................................................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ............................. cấp ngày: .................. tại ...................... 

Địa chỉ thường trú/trụ sở: ........................................................................................................................... 

Điện thoại: .................................................................................................................................................... 

Cách 2: Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) hoặc thành 

viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần FECON:   

(Đánh dấu “X” hoặc “” vào một trong các ô sau đây) 

 Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT; 

 Ông Trần Trọng Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; 

 Ông Hà Thế Phương – Phó Chủ tịch HĐQT; 

 Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng BKS. 

 

3. Nội dung uỷ quyền:  

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: (Đánh dấu “X” hoặc “” vào một trong các ô sau đây) 

 Toàn bộ số cổ phần sở hữu;  

 Một phần số cổ phần sở hữu: …………….CP (ghi rõ số lượng cổ phần) 

- Tham dự họp và thực hiện phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tương ứng với số 

lượng cổ phần được ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2020 của Công ty cổ phần FECON ngày 18/06/2020. 

- Người được ủy quyền thực hiện các nội dung ủy quyền theo văn bản này và không được ủy 

quyền lại cho người thứ ba. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


