
Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Lưu ý: Nếu cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị tham dự mục 1 và 2, để trống mục 3 

            Nếu cổ đông uỷ quyền tham dự, đề nghị điền thông tin tại mục 3 

           Vui lòng gửi email hoặc chuyển phát vào địa chỉ theo thông báo mời họp đã nhận trước ngày đại hội 

           Quý cổ đông, Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền vui lòng ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) 

           Khi đến dự họp, đề nghị quý vị mang theo CMND/ĐKKD/hộ chiếu và bản gốc tài liệu này để làm thủ tục đăng ký 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------  ---------- 
 

Hà nội, ngày ….. tháng ..…. năm 2022 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang 
 

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:      MSCĐ:   

 

- Tên cổ đông  :      

- Số CCCD/ĐKKD :     Cấp ngày: 

- Người đại diện :      Chức vụ: 

- Địa chỉ   : 

- Điện thoại  : 

- Số cổ phần sở hữu :   cổ phần 

Tôi xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau: 

2. TRỰC TIẾP THAM DỰ □    CỔ ĐÔNG 

 

 

 

3. UỶ QUYỀN THAM DỰ  □ 

- Họ và tên người được uỷ quyền:  

- CMND số:              cấp ngày   tại:  

- Địa chỉ:   

Trường hợp Quý vị không có người để uỷ quyền, Quý vị có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo 

Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang có tên sau: 

- Ông Lê Hà Giang     -  Chủ tịch HĐQT  □ 

- Ông Nguyễn Mạnh Hà   -  Tổng Giám đốc  □ 

- Bà Lưu Thị Thanh Nga   -  Trưởng Ban kiểm soát □ 

Quý vị đánh dấu (x) vào bên cạnh tên người muốn uỷ quyền. 

Tôi đồng ý ủy quyền cho người được uỷ quyền tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết toàn 

bộ các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPĐT & 

PTĐT Long Giang. 

Giấy ủy quyền chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang.  

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 

BÊN ỦY QUYỀN 

 

 

 

 

 


