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 năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Tên cổ đông:.........................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số :..........................cấp ngày ..............tại ..........................
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) ..................................................................
Số CMND :.....................................cấp ngày ......................tại ............................................
Địa chỉ :.................................................................................................................................
Điện thoại :......................................... Fax :.........................................................................
Mã số cổ đông :....................................; Số cổ phần sở hữu : ..............................................
Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐQT ngày 23/03/2019 của HĐQT công ty v/v mời họp
ĐHĐCĐ thường niên 2019, nay tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu
quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 3-2 như sau:




Trực tiếp tham dự
Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
ỦY QUYỀN

T
T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Ông Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

3

Bà Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT

4

Ông Nguyễn Lê Văn

Thành viên HĐQT

5

Ông Thượng Văn Huyện

Thành viên HĐQT

Đánh dấu X nếu
ủy quyền cho 1
thành viên

Ghi rõ số CP nếu
ủy quyền cho
nhiều thành viên



Ủy quyền cho người khác tham dự
Họ và tên người được ủy quyền: ..........................................................................................
CMND :.....................................cấp ngày ...........................tại .............................................
Địa chỉ :.................................................................................................................................
Điện thoại :......................................... Fax :.........................................................................
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này
chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Người được ủy
quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
…………….., ngày………tháng 04 năm 2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

