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Thái Bình, ngày

tháng 04 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Chương trình nghị sự và biểu quyết tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân(FTM)
Căn cứ điều 11 và 12 của Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân về quyền và
nghĩa vụ của Cổ đông.
Tôi tên:……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….
CMND số:…………………………Cấp ngày………………..Tại………………………………….
Là Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân với……………………cổ phần.
Xác nhận: Chọn mục(a) hoặc mục(b)

a. Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên (đánh dấu  vào ô này nếu chọn)
b. Ủy quyền tham dự: Nay tôi ủy quyền cho đại Đại diện dưới đây:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….
CMND số:…………………………Cấp ngày………………..Tại………………………….
Thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong cuộc họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân tổ
chức vào ngày 15/04/2017.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và này và cam đoan không khiếu
nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

…………………………………….
…………………………………….
Ghi chú:
Người tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xác nhận tham dự Đại hội
trước ngày 15/04/2017 theo số fax: 0363.845.305 hoặc đường bưu điện:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
Đ/C: Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình.
Người nhận: Ông Vũ Hồng Thái – 0983.600.018

