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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

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 Thư mời họp số 17/TM-HĐQT ngày 31/3/2016 mời họp ĐHĐCĐ 
thường niên 2016, 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 
2016 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 

             

T
T 

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ỦY QUYỀN 
(đề nghị ghi rõ số CP ủyquyền) 

1 VÕ VĂN LÃNH Chủ tịch HĐQT  

2 NGUYỄN THẾ PHI Thành viên HĐQT  

3 NGUYỄN THẾ SỰ Thành viên HĐQT  

4 PHAN THÀNH ĐỨC Thành viên HĐQT  

5 HUỲNH HỮU HÙNG Thành viên HĐQT  
              

             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 
2016. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

 

…………….., ngày………thang 04 năm 2016 
       NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                   CỔ ĐÔNG                                            
                       (Ký và ghi rõ họ tên)                                          (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)                                                   


