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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ 

HỘI NGHỊ BẤT THƯỜNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 – 2020 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):  ............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN:  ............................. cấp ngày ........................   

tại  ..........................................................................................................................................   

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

Số điện thoại:  ...................................................... Fax: ..........................................................  

Số cổ phần sở hữu 
(1)

:  ............................................................ cổ phần (bằng chữ:  ...............  

 ............................................................................................................................................... ) 

Căn cứ Thông báo mời tham dự Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019 – 2020 

được tổ chức vào ngày 08/08/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, 

Tôi/Chúng tôi xin xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau         
(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông theo các mục dưới đây): 

1.  Trực tiếp tham dự 

  

(Vui lòng đánh dấu vào MỘT trong các ô vuông dưới đây nếu xét thấy cần thiết) 

  Trong trường hợp Tôi/Chúng tôi đã xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội nhưng 

vào ngày diễn ra Đại hội không thể trực tiếp tham dự được, thì Tôi/Chúng tôi    

ủy quyền cho: 

  Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

  Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội.   

2.  Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự: 

  Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:  .......................................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD:  ...................... cấp ngày: ..............................  

tại: ..............................................................................................................................  

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

3.  Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT Công ty tham dự: 

  (Vui lòng đánh dấu vào ô vuông để ủy quyền cho MỘT trong những Thành viên) 

   Ông LÊ PHƯỚC VŨ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

   Ông TRẦN NGỌC CHU – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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Bên được ủy quyền có quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ 

các vấn đề nêu tại Hội nghị bất thường Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2019 – 2020 của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được tổ chức vào ngày 08/08/2020.  

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

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của 

người được ủy quyền trên đây. 
 

 

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

CỔ ĐÔNG  

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/07/2020. 

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy Xác nhận cho Công ty 

trước ngày diễn ra Đại hội theo các hình thức sau: 

+ Gửi qua đường bưu điện (có phong bì dán sẵn tem gửi kèm) theo địa chỉ sau: Ban Quan hệ 

Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, 

quận Phú Nhuận, Tp.HCM; 

+ Gửi qua Fax: (028) 39 976 610; 

+ Scan, chụp ảnh Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự và gửi qua địa chỉ Email: 

quanhecodong@hoasengroup.vn; 

+ Phương thức điện tử khác, đáp ứng được điều kiện của một thông điệp dữ liệu điện tử. 

- Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông vui lòng đem theo bản 

chính Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự hoặc các Văn bản, Thông báo liên quan đến 

việc ủy quyền tham dự và Giấy tờ chứng thực (CMND, CCCD, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận 

ĐKDN…) để đối chiếu khi tham dự Đại hội. 
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