
 

 

 

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty theo số điện 

thoại: (84.221) 394 2427 hoặc Fax về số: (84.221) 394 2226 trước 15h00 ngày 08/04/2020. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi:    CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý 

Tên cá nhân/tổ chức:....................................................................................................... 

Số CMND/ĐKKD:................................ Ngày cấp.................. Nơi cấp.......................... 

Địa chỉ:............................................................................................................................ 

Người đại điên (nếu có): ……………………………………………………………… 

Số cổ phần sở hữu:........................(Bằng chữ:...............................................................) 

Nay xác nhận: 

  Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

  Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho: 

Tên cá nhân/tổ chức:....................................................................................................... 

Số CMND/ĐKKD:................................ Ngày cấp.................. Nơi cấp.......................... 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………… 

Số cổ phần uỷ quyền : ………………………………………………………………….. 

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể uỷ quyền được cho người khác, 
quý cổ đông vui lòng uỷ quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: 

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phần uỷ quyền 

1 Hiroshi Kunimaru Chủ tịch HĐQT  

2 Yoichi Hoshino  Thành viên HĐQT  

3 Satoshi Oda Thành viên HĐQT  

4 Nguyễn Duy Luân Thành viên HĐQT  

5 Trịnh Khôi Nguyên Thành viên HĐQT  

Người được uỷ quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của 

ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý vào ngày 09/4/2020. Người nhận ủy quyền 

không được uỷ quyền lại cho người khác. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý. 

Trân trọng. 

        …………, ngày…tháng……năm 2020. 
 

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

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

 

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN UỶ QUYỀN 

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

 
 

 


