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
Kính gửi: Tổng công ty Viglacera - CTCP
Căn cứ Thông báo mời họp của Tổng công ty Viglacera - CTCP, chúng 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:
Chúng tôi, những người có tên trong danh sách đính kèm Giấy ủy quyền này (sau đây gọi chung là
"Bên ủy quyền") cùng nhất trí ủy quyền cho:
Ông (bà) : .....................................................................................................................................
Địa chỉ : ........................................................................................................................................
Số CMND : ......................, Ngày cấp : ......................, Nơi cấp : .................................................
(Sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền”)
Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền
nêu trên:
- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội ;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.
Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy
quyền lại cho Bên thứ ba.
Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn
bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty
Viglacera - CTCP. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm
vi ủy quyền nêu trên.
Giấy ủy quyền được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổng công ty trước ngày 20/04/2017

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN THEO NHÓM
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP
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