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Cổ đông:...................................................................................Mã số cồ đồng:...........................
Số CMND/ CCCD/HỘ chiếu/ GCNĐKDN:...............................................................................
Ngày cấp:.................................  Noi 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 cồ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Tồng công ty được tồ chức vào 
ngày 19 tháng 06 năm 2020 như sau:

Nội dung
cẳ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
(nếu có))

(1) Trực tiếp tham dự (2)

(3) Ưỷ quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi 
quyền lọi, nghĩa vụ của cỗ đông tại ĐHĐCĐ, chi tiết như 
sau:

(4)

Ben đưọc uỷ quyền:
Tên tồ chức/cá nhân:.....................................
Số CMND/ CCCD/HỘ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:.................  Nơi cấp:

Bên đưọc uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi clnì:
Đề nghị Quý cổ đông điền đày đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Ncu Cồ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). 

Bên được uỷ quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
- Bcn được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo 

Giấy xác nhận này và không được ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào.



- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bcn được ủy quyền phải:
+ Cung cấp bản chính Giấy xác nhận này; và:
+ Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân: Cung cấp bản sao CMND/CCCD/HỘ chiếu của cổ 
đông, đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HỘ chiếu của Bên được ủy quyền để thực 
hiện thủ tục đăng ký tham dự.
+ Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức: Cung cấp văn bản ủy quyền của tồ chức cho người 
đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo 
pháp luật. Đồng thời, xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HỘ chiếu của người đại diện Bên 
được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Đề nghị Quý cồ đông fax trước Giấy xác nhận này (có thể thiếu xác nhận của Bên được uý 
quyền) về Tổng công ty Viglacera - CTCP theo số (84-24) 3553.6671 trước ngày 17/06/2020.


