
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 
 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS 

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Hưng Thịnh Incons: 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):  ........................................................................................................ ….. 

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

Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..............................  Ngày cấp:  .......................... Tại: ……………………… 

Người đại diện (đối với tổ chức): ……………………………………..………………………….. 

Chức vụ: ………………………. 

Tổng số cổ phần sở hữu               : ………………… cổ phần. 

   Xác nhận tham dự Đại hội                                       Ủy quyền tham dự Đại hội        

2. Ủy quyền tham dự Đại hội: 

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):  ...........................................................................................................  

Số CMND/ Giấy ĐKKD: .............................. Ngày cấp:  ........................... Tại:  ...............................  

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

Điện thoại: .....................................................  ............................................  ......................................  

Số lượng cổ phần ủy quyền:  ......................... (Bằng chữ:  .........................  ...................................... ) 

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Công ty có tên dưới đây: 

   Ông Nguyễn Đình trung           Chủ tịch HĐQT 

   Ông Thiệu Lê Bình                          Thành viên Hội đồng quản trị 

   Ông Trần Tiến Thanh                       Tổng Giám đốc 

       Số lượng cổ phần ủy quyền:  ..................   (Bằng chữ:  .......................  ...................................... ) 

2.3. Nội dung ủy quyền: 

Bên ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam 

kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.  

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự Đại hội Đồng cổ đông 

thường niên 2022 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội Đồng cổ đông liên 

quan đến số cổ phần ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự 

Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm 

trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này. 

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào 

phòng họp. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

              Ngày ..… tháng … năm 2022 

                    CỔ ĐÔNG 

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

 

  

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 


