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GIẤY XÁC NHẬN 
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện 

 

Tên cổ đông:………………………………….………..………………………………………….. 
Địa chỉ:……………………………………………….……………….…………………………… 
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:……. ………………do….......…..........…cấp ngày:…….……….. 
Số cổ phần sở hữu(1):……………………………. .cổ phần. 
Tôi xác nhận rằng: 

1. □ Đồng ý tham dự Đại hội. 
2. Ủy quyền tham dự Đại hội. 

2.1. □ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây: 
- Họ và tên người được ủy quyền:………………………………………………………….. 
- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….. 
- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:……..……....cấp ngày……………tại………………….… 
2.2.Hoặc ủy quyền cho: 

□ Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT; 

□ Ông Ngô Mạnh Hùng  - Ủy viên HĐQT; 

□ Ông Trần Khánh    - Ủy viên HĐQT; 

□ Ông Lê Hoàn   - Ủy viên HĐQT; 

□ Ông Nguyễn Hồng Lâm  - Ủy viên HĐQT; 
 

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 26/4/2021 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần 
tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. 

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của 
pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm 
thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.  

 

 
Người được ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày       tháng 4  năm 2021 
                  Cổ đông tham dự/ủy quyền 

                 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
   

 
 
 
Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên 
HĐQT  thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng  fax Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về  Công ty  theo 
số: Phòng Kê Toán TKTC: 024.38772633, Fax: 024.38773671; hoặc bản Scan, chụp ảnh qua Email: 
Phongketoanptp@gmail.com, di động: 0912324686. 
(1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 31/3/2021 do 
TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.. 
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