
 

BỘ XÂY DỰNG 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

…………….., ngày ..… tháng  ….  năm 2017 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
THAM DỰ /UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP  

 

Cổ đông: ...................................................................................................................................... 

Số CMND/ HC/ ĐKKD:.............................................................................................................. 

Ngày cấp:..................................  Nơi cấp:................................................................................... 

Số cổ phần sở hữu: ..................................................................................................................... 

Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Viglacera - CTCP, tôi xin xác nhận việc tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 25 tháng 

04 năm 2017 như sau: 
 

Nội dung 
Chữ ký xác nhận của 

Cổ đông 
(1) Trực tiếp tham dự 

 

 

 

(2) 

(3) Uỷ quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: 

 

Người được uỷ quyền: .................................................................... 

Số CMND/HC/ĐKKD: .................................................................... 

Ngày cấp: ................................ Nơi cấp: .......................................... 

Chữ ký của người được uỷ quyền (Ghi rõ họ tên): 

 

 

 

 

 

Hoặc Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong những người 

có tên sau (Tích vào ô của người được uỷ quyền): 

1. Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT                                    

2. Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc   

3. Nguyễn Quý Tuấn - Uỷ viên HĐQT   

4. Trần Ngọc Anh - Uỷ viên HĐQT - Phó tổng giám đốc  

5. Lưu Văn Lấu - Uỷ viên HĐQT   
 

(4) 

 
Ghi chú:   

Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và: 

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2). 

- Nếu Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số 

(4). Người được uỷ quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3). 

Đề nghị Quý Cổ đông fax trước Giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được uỷ 

quyền) về Tổng công ty Viglacera - CTCP theo số (84-4) 3553.6671 trước ngày 20/04/2017. 


