












 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY 

Cổ đông: ………………………………………………Mã số :…………………..…… 

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

Số CMND/ĐKKD:…………….Ngày cấp ……/…./..........Nơi cấp:…………….……..  

Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2022: ……………cổ phiếu 

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 

20/05/2022 của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau 

(đánh dấu X vào ô vuông): 

        Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được ủy quyền) 

         Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY: 

Ông Nguyễn Việt Cường  - Chủ tịch HĐQT       

Bà Nguyễn Thị Hằng                - Phó chủ tịch HĐQT         

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên HĐQT   

Ông Đỗ Quốc Việt  - Thành viên HĐQT 

Bà Trần Thị Kim Oanh  - Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Công Khánh - Thành viên HĐQT 

Ông Tạ Ngọc Sơn  - Thành viên HĐQT 

        Ủy quyền cho người khác tham dự: 

 Tên người được ủy quyền: ………………………………Mã cổ đông (nếu có):……..... 

Sổ cổ phần được ủy quyền: …………………… cổ phần 

Số CMND:………………… .Ngày cấp ……/……/........……Nơi cấp:……………….. 

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ 

phần KOSY tổ chức vào ngày 20/05/2022 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề 

thuộc nội dung chương trình Đại hội. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy. 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 



 

 

Lưu ý:  

1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này 

trước 16h00 thứ Năm ngày 19/05/2022 đến địa chỉ sau: 

Công ty Cổ phần KOSY - Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 024.338378866 / FAX:  024.37833661/ Email: giangnth@gmail.com 

2 – Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì 

cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông 
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