
 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TDI (“Công Ty”) 
 

Tên cổ đông: MSCĐ: 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: 

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): 

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần Công Ty (Mã CK: TDI) 

Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty, tôi/chúng tôi 

xác nhận việc tham dự Đại hội như sau: (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng) 
 

 Trực tiếp tham dự Đại hội 

 Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội 

Tên người được ủy quyền:  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần Công Ty (Mã CK: TDI) 

 Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Tôn - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần Công Ty (Mã CK: TDI) 

Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện cổ đông thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ 

đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty, bao gồm nhưng 

không giới hạn việc tham dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử. 

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thường niên năm 2022 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có). 

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 

CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 


