
 

Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về 

cho Công ty để đăng ký trước ngày 04/4/2019 theo thông tin trên Thông báo mời họp. 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ UỶ QUYỀN THAM DỰ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 

  

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

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

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

Điện thoại :…………………………Di động: ............................................................................  

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu…….………………………………………….Cổ phần. 

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược 
phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau: 

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng: 

1.    Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc 

 2.    Đồng ý ủy quyền cho: 

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

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

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 

Hoặc, ủy quyền cho thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây: 

Stt Họ và tên Chức vụ Đánh dấu chọn 

1.  Ông Nguyễn Chí Linh Chủ tịch HĐQT  

2.  Ông Trịnh Xuân Vương Thành viên HĐQT  

3.  Ông Trần Anh Vương   Thành viên HĐQT  

4.  Ông Trịnh Việt Tuấn Thành viên HĐQT  

5.  Ông Tống Trần Hiệp   Thành viên HĐQT  

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn 

ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, 

đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên. 

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan đến số cổ phần được ủy quyền. 

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy 

quyền trên đây. 

  Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, 

không được ủy quyền cho người thứ ba../.  

 ………, Ngày……tháng……năm 2019 

            Người được ủy quyền                                                             Người tham dự/ủy quyền 

             (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


