
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

                 ..................., ngày      tháng      năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG 

 

                 Kính gửi :  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THĂNG LONG 

                      

Tên tôi là  :  .................................................................................................................  

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

Là đại diện của : .......................................................… (Nếu Cổ đông là Pháp nhân) 

CMTND/ĐKKD : ……………………..cấp ngày…………..  nơi cấp……………… 

Điện thoại :………………………….. . Fax :……………………………....……….. 

Hiện đang sở hữu/Đại diện sở hữu :……………cổ phần của Công ty CP Nhựa Thăng 

Long. 

(Bằng chữ : ................................................................................................................. ) 
 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO 

Ông/bà : .......................................................................................................................  

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

CMTND/ĐKKD : ……………………..cấp ngày…………..  tại …………….…… 

Điện thoại : ............................................................... Fax :………………………….. 

Số cổ phần được ủy quyền :…………………cổ phần 

( Bằng chữ : ................................................................................................................. ) 

Nội dung ủy quyền : 

- Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa 

Thăng Long năm 2019, với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

- Ông /Bà :……………………………có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của 

giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại đại hội, không được ủy quyền lại 

cho người khác  và có trách nhiêm thông báo lại nội dung cho người ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc đại 

hội, được lập thành 02 bản, môi bên giữ 01 bản , các bản có giá trị pháp lý như nhau. 

       

       NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                              NGƯỜI ỦY QUYỀN 

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

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

                  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2019 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG 

 

                                   

Tên cổ đông  :  ............................................................................................................  

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

Là đại diện của : .......................................................… (Nếu Cổ đông là Pháp nhân) 

CMTND/ĐKKD : ……………………..cấp ngày…………..  nơi cấp………..…… 

Điện thoại :………………………….. . Fax :……………………………….....…… 

Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu :…..…cổ phần của Công ty CP Nhựa Thăng Long. 

(Bằng chữ : ................................................................................................................. ) 

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 

Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long, nay xác nhận không tham dự Đại hội. 

Trân trọng thông báo để ban tổ chức đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.       

                           

         CỔ ĐÔNG 
                           (Ký và ghi rõ họ tên ) 

               Đóng dấu(nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o---------- 

                  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2019 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THĂNG LONG 

 

                                   

Tên cổ đông  : .............................................................................................................  ..  

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

Là đại diện của : .......................................................… (Nếu Cổ đông là Pháp nhân) ...  

CMTND/ĐKKD : ……………………..cấp ngày…………..  nơi cấp………..… .......  

Điện thoại :………………………….. . Fax :……………………………….....…… ..  

Hiện đang sở hữu/ Đại diện sở hữu :…..…cổ phần của Công ty CP Nhựa Thăng Long. 

(Bằng chữ : .................................................................................................................... ) 

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 

Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long, nay xác nhận  tham dự Đại hội. 

Trân trọng thông báo để ban tổ chức đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.       

                           

         CỔ ĐÔNG 
                           (Ký và ghi rõ họ tên ) 

               Đóng dấu(nếu có) 

 

 


