
























CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP 
(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNECO 9) 

 
Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 

 

 

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………….. 

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp 

…………………. 

Mã số cổ đông (trường hợp là cổ đông): …………………………………………………........ 

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức pháp nhân): 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

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

Số cổ phần phổ thông nhận ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền dự họp): 

………………………………………………………………………………………………….. 

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 28/04/2021 theo Thông báo mời họp ngày 

06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.   

 

             ..................., ngày … tháng …  năm 2021 

        (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có) 

 

 

 

          

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN DỰ HỌP 

(Về việc dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNECO 9) 

 

 

Kính gửi: - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 

 
Tôi tên: ………………………………………………………………………………………… 

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp 

………………….. 

Là người đại diện theo pháp luật của (trường hợp cổ đông là tổ chức: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Là cổ đông có mã số cổ đông (trường hợp là cá nhân): ………………………………………. 

Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà): ………………………………………………………………. 

Có mã số cổ đông: ……………………………………………………………………………... 

CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu): …………………… ngày cấp …………… nơi cấp 

………………….. 

Là người đại diện: ………………… cổ phần của tôi, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm  2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 được tổ chức vào ngày 

28/04/2021 theo Thông báo mời họp ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.  

                 ..................., ngày … tháng ….  năm 2021 

              Người ủy quyền 

               (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có) 
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