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Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn 
 

Cổ đông (cá nhân/tổ chức): ..........................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: ................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ....................................  Ngày cấp:  ............................  

Nơi cấp: ........................................................................................................................................  

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

Điện thoại: ....................................................................................................................................  

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: ....................................................................................................  

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty 

Cổ phần Xe khách Sài Gòn bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các  dưới đây: 

1. Tôi/chúng tôi xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 

Cổ phần Xe khách Sài Gòn vào lúc 07h30 thứ năm ngày 21 tháng 04 năm 2022 tại số 39 Hải 

Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  

2. Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người khác tham dự và/hoặc biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn vào lúc 07h30 thứ năm ngày 21 

tháng 04 năm 2022 tại số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  

Trường hợp vì bất cứ lý do gì tôi/chúng tôi không thể trực tiếp tham dự hoặc không thể ủy 

quyền cho người khác theo đúng thời gian quy định của Ban tổ chức theo Thông báo mời họp thì 

tôi/chúng tôi đồng ý và đề nghị Quý công ty vẫn tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo thời gian và 

chương trình đã xác định. Tôi/chúng tôi đồng ý tuân thủ tất cả các Nghị quyết của Đại hội ban hành. 

Tôi/chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận tham dự này và các hồ sơ khác (nếu có) theo đúng thời gian 

quy định của Thông báo họp. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
……………, ngày …… tháng …..  năm 2022 

CỔ ĐÔNG 

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên (đối với cá 

nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 
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