CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4
Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 827 6681

- Fax: 0243 876 6447

Email: 30.4desico@gmail.com

- Website: cokhi304.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4
1. Xác nhận tham dự Đại hội:
Tên cổ đông: ..............................................................................................................................
CMND/GPĐKKD số: .......................cấp ngày........................ tại.............................................
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:..........................................................................................................
Điện thoại: .................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ............................cổ phần (Bằng chữ:.........................................................)
2. Uỷ quyền tham dự Đại hội
Tên cổ đông: ..............................................................................................................................
CMND/GPĐKKD số: .......................cấp ngày........................ tại.............................................
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:..........................................................................................................
Điện thoại: .................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ............................cổ phần (Bằng chữ: ....................................................... )
Uỷ quyền cho:
Tên cá nhân: ……………………...……………………………………………………
Số CMND:……………………… …cấp ngày …../……/……….tại ………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………………….
Số cổ phần được ủy quyền: ........................cổ phần
(Bằng chữ: ....................................................................................................................)
Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4
và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần
được uỷ quyền.
Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cơ khí Xây dựng và Tư
vấn Thiết kế 30-4 và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..............., ngày ....…tháng …. năm 2019
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

