
 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN 

 

 
Tên cổ đông/Tổ chức: ................................................................................................................................ 

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.................................Cấp ngày:.........................tại........................................ 

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................... 

Mã cổ đông:  ............................................................................................................................................... 

Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000 đồng/cp): …..............…….. cổ phần 

 

Căn cứ Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thiết 

bị phụ tùng cơ điện (EMESCO)  vào ngày   24 / 06 /2022, tôi xin xác nhận việc tham dự như 

sau (đánh dấu  vào ô vuông) : 

1. Trực tiếp tham dự: 
 

 

2. Ủy quyền cho cá nhân khác: 

Họ và tên : …………………………………………………………........……….…….……… 

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:……………… Cấp ngày: ………...………tại............................. 

Địa chỉ thường trú :………………………………………………………………........…….… 

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………….........…. 

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 

thiết bị phụ tùng cơ điện và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung tại Đại hội. 

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

 

Trân trọng ! 

 
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền gửi đến Phòng Tổ chức Hành chính. Điện thoại: 

(024)38689150- Fax: (024)38689682-Email: congthongtin.emesco@gmail.com. Địa chỉ: Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng 

cơ điện – Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Xác nhận tham dự có thể trực tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, điện thoại, fax, email, trước 17h00’ ngày  23  tháng   06  năm 2022. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                 Hà Nội, ngày          tháng           năm 2022 

mailto:congthongtin.emesco@gmail.com


 


