
                  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ 
 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015 

        Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 
 

1. Xác nhận tham dự Đại hội: 

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

CMND/GPĐKKD số: .......................cấp ngày........................ tại............................................. 

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.......................................................................................................... 

Điện thoại: ................................................................................................................................. 

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

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

 

2. Uỷ quyền tham dự Đại hội: 

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

CMND số: ........................................cấp ngày.......................... tại............................................. 

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

Điện thoại: ................................................................................................................................ 

Số cổ phần được ủy quyền: ....................cổ phần 

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

Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và thực hiện mọi 

quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Khách 

sạn và Dịch vụ Đại Dương và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ 

quyền này./. 

 

                                                                               ..............., ngày …tháng … năm 2015 

      NGƢỜI ĐƢỢC UỶ QUYỀN       NGƢỜI ỦY QUYỀN 

 (Ký và ghi rõ họ tên)        (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không uỷ quyền thì chỉ xác nhận Mục 1. 



 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY UỶ QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG 

(của nhóm cổ đông) 

  

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015 

        Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 

 

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 

cùng nhau nắm giữ.............................. cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây: 

 

Họ tên 
Số CMND/ 

GP ĐKKD 
Địa chỉ thƣờng trú 

Số CP sở 

hữu 

Ký tên/đóng 

dấu 

     

     

     

     

Tổng số CP     

Cùng nhất trí uỷ quyền cho: 

 

Ông (bà):  ...........................  ...................... ……………………………………………………. 

CMND số:  ........................  ..... Ngày cấp:  .................... Nơi cấp:……………………………. 

Địa chỉ thường trú: ............  ......................  ..................... ………...…………………………… 

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và biểu quyết tất cả những vấn 

đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu. 

      ............., ngày .... tháng …. năm 2015                        

NGƢỜI ĐƢỢC ỦY QUYỀN     

           (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 


