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GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN 

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB) 

(Ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại Thanh Hóa) 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 
 

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): . .....................................................................................................  

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

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ........................................ Ngày cấp: ......................................  

                                                                                        Nơi cấp: ......................................... 

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp:  .................................................................................................... 

do ............................................................................................. cấp ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Điện thoại: ............................................. Fax: ......................... Email:.................................................... 

Số cổ phần sở hữu:.......................................................................................................................cổ phần 

(Bằng chữ: ................................................................................................................................................ ) 

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: 

 TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI       

 UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI              

ỦY QUYỀN CHO: 

Ông (Bà): ................................................................................................................................................ 

Ngày sinh: ......................................................................Điện thoại:………………………………….. 

Số CMND/Hộ chiếu: ................................. Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ......................................... 

Số cổ phần ủy quyền:.......................................................................................................................cổ phần 

(Bằng chữ: ................................................................................................................................................ ) 

                  ….. …., ngày…….tháng 04 năm 2022 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ỦY QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

Ghi chú: 

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền 

hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết 

giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.            

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy uỷ quyền 

này về Ban tổ chức trước 16h30’ ngày 21 tháng 4 năm 2022 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Hà Nội - Thanh 

Hoá, số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. 

 


