
       
 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ðẠI HỘI CỒ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 

 
 

Kính gửi: Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần Hải Việt 
 

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

Số CMND: ……………………… cấp ngày: ……………… tại: …………………………………........ 

Là người ñại diện của cổ ñông (ñối với cổ ñông là tổ chức): ……………………………………….. 

ðịa chỉ: …………………………………………………………………………ðiện thoại: ……………… 

Số cổ phần sở hữu: ………………………………………………………………………………………. 

 
Căn cứ Thông báo mời họp ðại hội cổ ñông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Hải Việt 
tổ chức ngày 16/4/2014, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau: 
 
1. Trực tiếp tham dự ðại hội  

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

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

Số CMND: ……………………………cấp ngày: ……………… tại: …………………………………. 

ðịa chỉ: ……………………………………………………………………ðiện thoại: ………………… 

Hoặc ủy quyền cho: 
 
*     Ông Trần Hữu Chinh - Chủ tịch HðQT Công ty  

*     Ông Lê Văn Dũng - Phó Chủ tịch HðQT Công ty 

*     Ông Phan Thanh Chiến - Tổng Giám ñốc/ Ủy viên HðQT  

*     Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tổng Giám ñốc/ Ủy viên HðQT  

  

ðược thay mặt tôi tham dự ðại hội cổ ñông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Hải Việt 
và ñược biểu quyết tất cả các vấn ñề tại ðại hội. 

Tôi cam kết chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người ñược tôi ủy 
quyền trên ñây. 

    
 …………., ngày       tháng       năm 2014 

 
                NGƯỜI ðƯỢC ỦY QUYỀN                             NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN 
                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: Quý cổ ñông vui lòng gửi (hoặc fax) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này về cho Công ty theo ñịa chỉ: 
167/10 ñường 30-4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, trước ngày 11/04/2014. Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung 
Trực, ðiện thoại: 064.3848255- 0919627298, Fax: 064.3848353. (*ðối với người ñại diện theo ủy quyền của cổ ñông 
là tổ chức, việc ủy quyền phải có xác nhận ñồng ý của người ñại diện theo pháp luật của cổ ñông là tổ chức). 


