
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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
 

Kính gửi:   Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Công ty VPID  
 

- Họ và tên cổ đông: …………………………………….……………… Mã số: …………………………………..….……… 

- Người đại diện (Nếu cổ đông tổ chức): ............................................................Chức vụ: .......................... 

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: …………………………............. cấp ngày: ……..……….… tại ……….……..... 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………..……………………… Số điện thoại ……………….... 

- Số cổ phần sở hữu (1): ……………………………………………… cổ phần  

Tôi xác nhận rằng: 

1.   �   Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội; 

2.   �   Đồng ý uỷ quyền cho Ông/Bà dưới đây: 

- Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………………….……………………………..……….... 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………..……………………… Số điện thoại ……………….... 

- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: …………………………............. cấp ngày: ……..……….… tại ……….……..... 

3.   Hoặc Uỷ quyền cho: 

�   Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT 

�   Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 

�   Ông Hoàng Đình Thắng – Thành viên HĐQT 

�   Ông Phùng Văn Qúy – Thành viên HĐQT 

� Ông Phạm Hữu Ái – Thành viên HĐQT 

� Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng Ban Kiểm soát 

     Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ 

phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào ngày 30/12/2016 và có toàn bộ quyền hạn đại 
diện cho số cổ phần tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Tôi xin 

cam đoan chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả 
biểu quyết của người được tôi uỷ quyền nói trên. 

     Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện 
hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và 

có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết. 

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
                                                                     ……………, Ngày       tháng       năm 2016 

 Người được ủy quyền     Cổ đông tham dự/ ủy quyền 
 (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 

 
 
 

 
Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp của người được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông uỷ 
quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS thì đánh dấu x vào ô tương ứng.  

Xin vui lòng fax hoặc email Giấy xác nhận tham dự /Uỷ quyền tham dự về trụ sở Công ty hay văn phòng HĐQT Công ty 
theo số 0211. 3845 944 / hoặc Email: idv@vpid.vn; 
(1)

 Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/12/2016. 


