
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                   

                 ………......., ngày       tháng      năm 2021 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
Tham dự/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021- Công ty CP Phú Tài 

 

 

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phú Tài 

 

Họ và tên: …………….......................................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN:…………….............................. 

Ngày cấp : .......................  Nơi cấp : ....................... ...................... 

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông công ty cổ phần Phú Tài. 

Địa chỉ ……………........................................................................................................... 

Số cổ phần sở hữu : ...............cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/03/2021) 

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

công ty cổ phần Phú Tài được tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2021, tôi xin xác 

nhận việc tham dự như sau : 

1. Trực tiếp tham dự : 

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây : 

Họ và tên : ……………........................................................................................................ 

Số CMND/Hộ chiếu/Thể căn cước công dân: ................................ Cấp ngày ..................... 

tại…………...........…………...........…… 

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

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 

ty cổ phần Phú Tài và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội. 

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phú Tài hoàn tất. 

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người 

được tôi ủy quyền trên đây. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                 NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN 

      (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý : Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/ĐKSH, 

nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu x vào ô tương 

ứng. Vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài, số 

278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày 14/04/2021.  Điện thoại: 0256 3 847 

668/ Fax 0256 3 847 556 


