
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM 

MS: 3600253537 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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___________________________________________________________ 

 ........................, ngày       tháng      năm 2017 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Kính gởi:  Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển SACOM 

 

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

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

Điện thoại liên hệ :… ...................... Fax: ............................... Email: ...................................  

CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN số: .........................................................................................   

Cấp ngày  :…………………. Nơi cấp: ....................... …………………………….  

Người đại diện (tổ chức):……………………………….. chức vụ:………………………… 

 

Hiện đang là cổ đông sở hữu  :  .......................... ..cổ phần SAM (bằng chữ:……………… 

…………………………………………………………………………………….. cổ phần) 

Mã số cổ đông:…………………………….  

 

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ 

phần Đầu tư & Phát triển SACOM vào ngày 24/04/2017, tôi xin xác nhận như sau: 

 Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty 

cổ phần Đầu tư & Phát triển SACOM. 

 Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển SACOM (kèm theo giấy ủy quyền). 

 Ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành công ty cổ phần Đầu tư & 

Phát triển SACOM đại diện và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội (có Giấy 

uỷ quyền được gởi hoặc fax tới văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển 

SACOM). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

…………, ngày…….tháng…….năm 2017 

 CỔ ĐÔNG 

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

  

 

 

 

 

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng Fax về số: 08.35128632 hoặc gởi xác nhận tham dự về Ban Vận 

hành Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển SACOM trước ngày 20/04/2017.  


