
 

 
 

                                             

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CỦA CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
 

 

 

Tôi tên là: ................................................................................................  

Đại diện đơn vị: ......................................................................................  

Hiện đang sở hữu……………………… cổ phần phổ thông. Tôi gửi Phiếu 

này đến Ban Tổ chức Đại hội để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/4/2021. 

  Ngày      tháng 4 năm 2021 

           (Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CỦA CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
 

 

 

Tôi tên là: ................................................................................................  

Đại diện đơn vị: ......................................................................................  

Hiện đang sở hữu……………………… cổ phần phổ thông. Tôi gửi Phiếu 

này đến Ban Tổ chức Đại hội để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/4/2021. 

  Ngày      tháng 4 năm 2021 

           (Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                             

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CỦA CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
 

 
1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG: 

STT Họ và tên cổ đông Số CMND/Passport  Mã số cổ đông Cổ phần hiện 

có 

Ký tên  

xác nhận 

 1   

 

   

 

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

 

 
TỔNG CỘNG   A=  

 

2. THÔNG TIN NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

STT Họ và tên người được ủy 

quyền 

Số CMND/Passport  Số cổ phần được 

ủy quyền 

Ký tên xác nhận của người 

được ủy quyền 

1 
 

 

   

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

 
TỔNG CỘNG  B=  

 

 Ghi chú:  

1. A phải bằng B  

2. Nhóm người được ủy quyền tối đa là 05 (năm) người. 

3. Người/nhóm người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho những người ủy quyền để biểu quyết bằng với 

số phiếu đã được ủy quyền.  

 Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty: 

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký 

2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.  

 

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

 

 

 

 

 
Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.      

 



 

                                             

            GIẤY ỦY QUYỀN   
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

                                  CỦA CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
 

 

Tên tôi là: ................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................  

Số CMND/CCCD:.....................ngày cấp ..... ........Nơi cấp ...................  

Điện thoại:. ............ ...........Fax: .......................... E-mail ........................  

Mã số cổ đông:  ................... Sở hữu số cổ phần: ...................................  

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

năm 2021, nay tôi: 

 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO: 

 

Ông (bà) ..................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................  

Số CMND/CCCD: .....................ngày cấp:..................Nơi cấp: ............  

Điện thoại: ............................. Fax: ......................... E-mail: ...................  

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

Ông (Bà) ................................................................................................. 

có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách 

nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như 

nhau./. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . ., ngày     tháng 4 năm 2021 

 

          Người được ủy quyền            Người ủy quyền 

           (Ký & ghi rõ họ tên)                    (Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 



Mẫu 2: dành cho ứng viên ứng/đề cử vào HĐQT  
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752 

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946 

 

PHIẾU TỰ ỨNG/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CỦA CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, 
 

Tôi tên là: ……………………………………………, ngày sinh: …./…./……....., nơi sinh: ……………………………………. 

Quốc tịch: ……………………., địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………........................ 

Số CMND/CCCD/ Passport: ……………………….., ngày cấp: …./…./……...., nơi cấp: ………………………............ 

Điện thoại: ……………………………… fax: ………………………………... e-mail: …………………………………………...... 

Là cổ đông  Phổ thông  Sở hữu: …………………CP (1), tương đương ………% tổng số cổ phần (2) 

  Sáng lập  Sở hữu: …………………CP, tương đương …………% tổng số cổ phần 

Là nhóm cổ đông   Sở hữu: …………………CP, tương đương …………% tổng số cổ phần 

Đại diện các cổ đông có tên sau đây: 

STT HỌ TÊN/TỔ CHỨC SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU 

   

   

   

   

 

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 

I. Cá nhân tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị:   

 

1. ……………………………………………………………………….. 

II. Đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị:        

 

1. ……………………………………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………………………………….. 

 

Xác nhận hợp lệ của Ban kiểm soát Công ty 

 

 

…………………….., ngày ….. tháng …… năm 2021 

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông 

 

 
 
Mẫu này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam trước 
08h30 ngày 19/4/2021 bằng thư (địa chỉ: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM) hoặc Fax: +84.28.38230752.  

                                                           
(1) CP: cổ phần,  
(2) % tổng số cổ phần : tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần do Công ty  CP Thuốc sát trùng Việt Nam phát hành.  



Mẫu 1: dành cho ứng viên ứng/đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát  
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM 
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752 

www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 
1. Họ tên:                                                                       ; Giới tính: Nam  Nữ  

2. Ngày sinh:      ; Nơi sinh:                           

3. Quốc tịch: 

4. CMND/CCCD/Passport số:                         ; Ngày cấp:              ; Nơi cấp: 

5. Địa chỉ thường trú: 

6. Số điện thoại liên lạc, email: 

7. Trình độ học vấn: 

8. Trình độ chuyên môn: 

Bằng cấp Chuyên ngành 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian đào 

tạo 

Cơ sở đào tạo 

     

     

     

 

9. Quá trình công tác: 

Từ năm ........ 

Đến năm ........ 
Chức vụ và nơi làm việc 

  

  

  

  

 

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Thuốc sát trùng VN: 

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: 

13. Họ và tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 

14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..............................(.............%) cổ phần. 

 

Tôi cam đoan phần kê khai trên là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ của 

thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS. 

 

 Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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