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 2020
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Tên tôi là:........................................................................................................Mã số cổ đông............
Điện thoại :..........................................................................Fax :.......................................................
Số Hộ chiếu/CMTND:...............................cấp ngày......../…...../...........Nơi cấp :.............................
Địa chỉ thường trú:...................................................………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………....
Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, tôi đủ điều kiện tham dự buổi họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổ chức vào 07h30, ngày 28/6/2020.
Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bao bì và In
nông nghiệp với nội dung như sau:
1. Số cổ phần sở hữu ( tại ngày 29/5/2020): …………… cổ phần.
2. Số cổ phần được uỷ quyền dự họp: ……......……… cổ phần.
3. Tổng cộng : ………..…… cổ phần.
Hà Nội, ngày .......... tháng …… năm 2020
Cổ đông đăng ký
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị:
1.
2.
3.
4.

Mỗi cổ đông có 1 mã số cổ đông được cấp kèm theo Thư mời họp. Đề nghị quý cổ đông ghi mã số này
của mình vào Giấy đăng ký ( Mã số này chỉ có giá trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020).
Cổ đông nộp lại Giấy đăng ký này cho Ban tổ chức trước ngày 26/6/2020.
Cổ đông đăng ký tham dự theo uỷ quyền cần mang theo bản gốc Giấy uỷ quyền; CMTND.
Các cổ đông vì lý do đặc biệt không kịp đăng ký vẫn có quyền đến tham dự Đại hội bình thường.

