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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2019
Tên cổ đông/Tổ chức: …...…………..………………………………..…
GCNĐKKD/Số CMTND/thẻ căn cước công dân: ……………………………….……...…
Ngày cấp: ..…/…./……………... nơi cấp:……………......................................................
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): ……………………………….....
Số CMND: ……………………………… ngày cấp: ……………. nơi cấp: ……………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ….…………………… ….Email: ……………………………………
Số cổ phần sở hữu: …………………… cổ phần.
(bằng chữ……………………..…………………………….............................................
Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty cổ phần Sông Đà 7, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
1. Trực tiếp tham dự Đại hội: 
2. Không trực tiếp tham dự: 
Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi
tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 7:
2.1.  Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.
Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT  Ông Đặng Quang Hiệu - TV.HĐQT 
Ông Nguyễn Văn Long - TV.HĐQT  Ông Quất Văn Quang - TV.HĐQT 
Ông Trần Văn Tài - TV.HĐQT 
2.2.  Ủy quyền cho người khác:
Họ và tên người được ủy quyền: ………………………………………………….…..
Số CMND/ CCCD: ……………… ngày cấp: …………….nơi cấp: …………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………….……..…
Điện thoại: ……………………………… Email: …………………………….………
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 26/4/2019.
Tôi/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 Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà
7, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.
Ghi chú: người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
........................, ngày .... tháng 4 năm 2019
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
-

Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “Trực tiếp tham
dự Đại hội” và ký xác nhận vào phần “CỔ ĐÔNG”

-

Nếu cổ đông ủy quyền cho:
+ Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận
ủy quyền tương ứng tại Mục 2.1
+ Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền
vào Mục 2.2, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ
đông).

-

Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Số 36-V5A,
khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội hoặc email xác nhận tham
dự/ủy quyền về địa chỉ: tchcsongda7@gmail.com trước 16h00 ngày 22/4/2019
Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ
chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy
quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ.
Trân trọng!

