CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....…………… , ngày …… tháng 4 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
Họ và tên: ...........................................................................................................................
CMND số: .................................... Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: .....................
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ..............................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ................................................... cổ phần.
Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
Trực tiếp tham dự
Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
1. Họ và tên: .....................................................................................................................
CMND số: .............................. Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: .....................
Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
2. Hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:
Ông Trương Cường

– Chủ Tịch Hội đồng Quản trị.

Bà Trần Thị Quy

– Trưởng Ban Kiểm soát.

Được thực hiện các quyền: Tham dự Đại hội; Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả
các vấn đề trong chương trình Đại hội. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự (hoặc ủy quyền cho người có tên nêu trên tham
dự) phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, tổ chức ngày 19/4/2019.
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghi chú: Giấy xác nhận tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc hoặc fax trước 09 giờ 00
ngày 17/04/2019 (thứ tư).

