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Mã chứng khoán S99

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày

tháng 04 năm 2016.
Fax: 04 3768 4490

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN (1)
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
---------------Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………….
CMND/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:......................... ……………………………..…
cấp ngày: ......................................................... tại:.............................. ........................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ............................................................................
Số CMND....................... cấp ngày .................... tại ......................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................ Fax: ................................................................
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/04/2016 là : ........................................ ................. cổ phần.
Tôi/Chúng tôi Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội □ (hoặc) Đồng ý Ủy quyền cho người có tên
dưới đây □ thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SCI.
Thông tin người được ủy quyền:
- Họ và tên: .............................................................................................................................
+ CMND/Hộ chiếu số: ................... cấp ngày: ........................ tại: .............................
+ Địa chỉ: .................................................................................................................
+ Điện thoại: ..................................... Fax: ................................................................
- (hoặc) Uỷ quyền cho ông/bà là thành viên HĐQT Công ty CP SCI, có tên sau đây

□
□
□
□

Ông Nguyễn Công Hùng

- Chủ tịch HĐQT.

Ông Lương Thanh Tùng

- Uỷ viên HĐQT /Tổng Giám đốc.

Ông Đoàn Thế Anh

- Uỷ viên HĐQT /Phó TGĐ.

Ông Lê Việt Dũng
- Uỷ viên HĐQT.
Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này; Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SCI, đồng thời không đưa ra
bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.
Lưu ý: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Người
được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông ủy quyền ký xác nhận bên trái.

(1)

Người được ủy quyền

Cổ đông ủy quyền/xác nhận tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 10h ngày 28/04/2016 gửi (hoặc Fax) về Công ty cổ
phần SCI; Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Fax : 04
3768 4490 - Điện thoại 04 3768 4495 máy lẻ 106,111; hoặc Mr Phi Hùng (0935 229 234), Mr Thắng (0902 963 286)

