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GIẤY ĐĂNG KÝ
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên



Tên cổ đông: ................................................................... Mã số cổ
đông: ................................................................................



Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân): ...........................................................................



CMND/Hộ chiếu (i) số: ............................. ; ngày cấp: .................... ; Nơi cấp: ..................



Địa chỉ (ii): ..........................................................................................................................



Điện thoại số:.......................................................................................................................



Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cp) của Công ty CP Vận tải Hà Tiên là: ...............

Xác nhận tham dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần
Vận tải Hà Tiên vào ngày 29/04/2017.
Trân trọng./.
................, ngày
tháng
năm 2017
Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (iii)

Ghi chú:
- (i) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh; (ii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa
chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (iii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu
(phải là chủ tài khoản, không ký thay).
- Người được ủy quyền nhớ mang theo Giấy này kèm CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) cho Ban Tổ chức trước
giờ khai mạc Đại hội hoặc gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Vận tải Hà
Tiên, 296 Trần Não, KP.2, phường Bình An, quận 2, TP.HCM (trước 16h00 ngày 24/04/2017) nhằm tạo
điều kiện sớm tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

