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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Họ tên cổ đông:…………………………………………………………………………….. ….
Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):………………………………………………. ….
Chức vụ tại tổ chức: ……………………………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ……..……... Cấp ngày:....…….…. tại:….……….……
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………
Tổng số cổ phần sở hữu (1):………………………………………………………………….
Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty cổ
phần Xây dựng Điện Việt Nam, như sau:
1. Trực tiếp tham dự:

(Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:……………………………………………………………………….…………….
Số CMND:……………………Cấp ngày…………………tại………….…………….………..
hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT/Trưởng Ban kiểm soát và cá nhân có tên
dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):
Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Văn Cường - Ủy viên HĐQT

Ông Phan Anh Quang - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Quang Cần - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Tịnh - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Đậu Thảo - Ủy viên HĐQT

Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

Ông Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Kiếm soát

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, với tư cách là
đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.
- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng
quy định tại Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và quy định hiện hành
của Pháp luật./.
……………, ngày.……tháng……năm 2019

Người được ủy quyền

Người tham dự/Người ủy quyền

Ghi chú:
- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng
khoán, tại ngày đăng ký cuối cùng 03/05/2019 theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán
Việt Nam.

