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ngày.... tháng .... năm 2021

JIGLACERA
CTCFH

Cổ đo
SỐ CMND/ CCCD/HỘ chiếu/ GCNĐKDN:

GIẤY XÁC NHẬN 
THAM D ự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

G NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
.Mã số cổ đông:.

Ngày cấp:.................................  Noi cấp:...................................................................................
Số cố 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 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty được tổ chức vào ngày 27 tháng 
04 năm 2021 như sau:

Nội dung
Cổ đông

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

Trực tiếp tham dự (1)

Uỷ quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lọi, 
nghĩa vụ của cổ  đông tại ĐHĐCĐ

(2)

Ghi chủ:
Đe nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và lưu ý:
1. Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (1).

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HỘ 
chiếu của người dự họp để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì 
người dự họp còn phải xuất trình bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ đông và bản chính văn 
bản ủy quyền của cổ đông cho người dự họp nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp 
luật của cổ đông.

2. Nếu Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Trường họp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có 
quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, 
được lập theo quy định của pháp luật vê dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tô chức được ủy quyên 
và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, 
đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những 
công việc trong phạm vi được ủy quyền theo văn bản ủy quyền và không được ủy quyền lại cho 
bất kỳ bên thứ ba nào.
- Cổ đông có thể tham khảo và lập văn bản ủy quyền theo nội dung của mẫu Giấy ủy quyền tại địa

chỉ: httv://www. vislacera. com, vn/vi/portal/prodnct. vhp/puan-he-co-dons/dai-hoi-co-dons. html.



Tuy nhiên, các văn bản ủy quyền không lập theo mẫu tham khảo của công ty vẫn có giá trị nểu bảo 
đảm các yêu cầu nêu trên.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên được ủy quyền phải cung cấp các văn bản sau đây để thực hiện thủ 
tục đăng ký tham dự:
+ Bản chính văn bản ủy quyền của cổ đông cho người dự họp; và
+ Bản sao CMND/CCCD/HỘ chiếu của cổ đông là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ 
đông là tổ chức; và

+ Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân: bản gốc CMND/CCCD/HỘ chiếu của Bên được ủy 
quyền; hoặc
+ Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức: bản chính văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại 
diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật 
và bản gốc CMND/CCCD/HỘ chiếu của người đại diện Bên được ủy quyền.

Đe giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được 
Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/scan Giấy xác nhận này chậm nhất trước 
ngày 21/04/2021 tới địa chỉ sau:
Tổng công ty Viglacera - CTCP
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (84)24.3553.6649 ; (84)33.261.9868; Email: dhcd@viglacera.com.vn 
Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

mailto:dhcd@viglacera.com.vn

