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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

 

 Kính gửi:  Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn 

1. Họ tên cổ đông: 

Số ĐKSH:   Ngày cấp:   Nơi cấp: 

Mã số tham dự: 

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần 

Địa chỉ: 

Điện thoại:  

2. Đại diện được ủy quyền (nếu có):… 

Số ĐKSH:   Ngày cấp:   Nơi cấp: 

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đăng ký cổ đông với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và trực tiếp 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình giao 

thông Sài Gòn được tổ chức vào lúc 13 giờ 30, Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022. 

Trân trọng. 

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2022 

- Số Đăng ký sở hữu (ĐKSH): 

 Đối với cá nhân trong nước: Số Chứng minh nhân dân, Số Căn cước công dân. 

 Đối với tổ chức trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,.. 

 Đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code). 

- Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng cung cấp Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc 

Giấy ủy quyền hợp lệ cho Công ty theo quy định. 

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự này và nộp cho Ban thẩm tra tư 

cách cổ đông trước khi vào phòng họp. 
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