CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.
Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………………..….
Người đại diện (nếu là tổ chức):……………………………………………………………………….…….….…
CMND/CCCD/CNĐKKDsố:……………………….cấp ngày…………………..tạị…………………….
Địa chỉ: ..................................................................................................Điện thoại:..........................….....
Hiện đang sở hữu: ………………cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.
Xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:
Trực tiếp tham dự
Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên người được ủy quyền : ……………………………………………………….…………..…...
Số CMND/Hộ chiếu : …………………… cấp ngày ……………………Nơi cấp…………………...
Địa chỉ thường trú
:……………………………………………………………………….................
Hoặc ủy quyền cho : Ông Ngô Minh Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCL
Nội dung uỷ quyền: Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng và thực hiệm mọi
quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các
quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .… tháng 4 năm 2017
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

………………….

…………………………………..

Lưu ý:
 Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
 Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên.
 Cổ đông đánh dấu (X) xác nhận việc tham dự Đại hội vào ô tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi về trụ
sở Công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng – 1295B, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM;
hoặc Scan gửi qua email: anhdt@saigonnewport.com.vn trước 16 giờ 00 ngày 27/4/2017. Khi tham dự đại hội phải
mang theo bản chính (nếu chưa gửi bản chính về công ty).

