
* Thư xác nhận này chỉ nhằm mục đích đăng ký tham dự họp, giúp Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội một cách chu 

đáo. Tại ngày diễn ra Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự cần xuất trình đầy đủ các giấy 

tờ như đã nêu rõ trong thư mời họp. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

THƯ XÁC NHẬN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

   

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

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKDN:…………………………………………………………………… 

Ngày cấp ……………………Nơi cấp………………………………………………………………….. 

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): ………………………………………………. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………… 

Số cổ phần nắm giữ tính đến hết ngày 05/04/2021 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là: 

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

Tôi/chúng tôi xác nhận như sau:  

󠇞 Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

󠇞 Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

󠇞 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại 

và Đầu tư VI NA TA BA tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và chấp hành 

đúng các quy định, quy chế của Đại hội. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 


