
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 
 

Tên cổ đông:  ………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:……………………………………Fax:………………………………………… 

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN/Hộ chiếu:……………… ………..…………………... 

Ngày cấp …………………………………………….Nơi cấp……………………………… 

Người đại diện (đối với tổ chức):………………………….Chức vụ……………………… 

Số cổ phần phổ thông sở hữu:………………………………………………………cổ phần 

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền  (nếu có):…………………………………....cổ phần 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được tổ chức vào ngày 05/04/2019. 

Trân trọng./. 

 

……………….., ngày…….tháng…….năm 2019 

                                                                                  Cổ đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Đề nghị Qúy cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội bằng một trong các hình thức: thư/fax/email về Công ty 

Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước 17 giờ, ngày 03/04/2019 theo địa chỉ được ghi trên thông báo họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu kèm theo mặt sau của 

thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) cho người khác tham dự. 

- Sơ đồ chỉ dẫn vào địa điểm tổ chức đại hội được in tại mặt sau của Giấy đăng ký tham dự đại hội này. 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

---------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------- 

 


