
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ 

1 - Thông tin cổ đông: 

- Tên cổ đông: Mã CĐ:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:  

- CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD số:  Cấp ngày:  

  tại:  

- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):  

Theo danh sách cổ đông đến 17h00 ngày 30 tháng 08 năm 2018, tôi hiện đang sở hữu ........... cổ phần 

phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. 

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Du lịch Phú Thọ tôi (đơn vị tôi) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau: 

2 - Trực tiếp tham dự:   (đánh dấu X vào ô trống nếu tham dự trực tiếp) 

 CỔ ĐÔNG 

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

 

 

 

Hoặc, 

3 - Trường hợp không trực tiếp tham dự:  

Tôi ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 

2018 cho: 

- Ông/bà……………………………………………….Mã số cổ đông (nếu có):…………......... 

- Số CMND/HC/Giấy CN ĐKKD số: ……………… cấp ngày: ……..….. tại: ………………. 

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI ỦY QUYỀN 

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

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại Mục 1. Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu 

và ký xác nhận vào Mục 2 và không điền Mục 3. Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và 

thực hiện các quyền tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về 

người được ủy quyền trong Mục 3. 

 


