
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------o0o--------- 

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

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG 

 

Tên tôi là : ................................................Sinh ngày .........../........../...................................... 

Mã số cổ đông : ………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ : .............................................................................................................................. 

Số CMND : .............................. cấp ngày ............................. nơi cấp ..................................... 

Điện thoại : ....................................... Fax :................................. Email : ................................ 

Là chủ sở hữu....................... :....cổ phần ( Bằng chữ .....................................................................) 

Và được uỷ quyền....................... cổ phần ( Bằng chữ :...................................................................) 

của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.  

 Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Kim Khí 

Thăng Long được tổ chức vào ngày 18/06/2022  tại Hội trường Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng 

Long – Phố Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà nội . 

  

        NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

***** 

GIẤY UỶ QUYỀN  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG 

Người uỷ quyền: 

Tổ chức/Cá nhân : ……………………………………………………………………. 

CMND số  : ………………… do ………………… cấp ngày………………… 

GĐKKD số : ………………… do ………………… cấp ngày………………… 

Địa chỉ  : ……………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông : ……………………… 

Số cổ phần sở hữu : ……………………… 

Người được uỷ quyền: 

Họ và tên  : ……………………………………………………………………. 

CMTNDsố : ………………… do ………………… cấp ngày………………… 

Địa chỉ  : ……………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông : ……………………… 

Số cổ phần sở hữu : ……………………… 

Nội dung uỷ quyền: 

Người được uỷ quyền được thay mặt người uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông 

năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Thăng long, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà 

người uỷ quyền sở hữu vào ngày chốt DS tham dự ĐH ngày 19.05.2022. 

Người uỷ quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này. 

              Hà nội ngày ……tháng …… năm 2022 

NGƯỜI UỶ QUYỀN NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

…………………………… 

Lưu ý: Giấy ủy quyền này sẽ được gửi về Ban thẩm tra tư cách cổ đông kèm 01 bản photo CMND của  Người 

được ủy quyền và 01 bản photo CMND của  Người ủy quyền 



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

***** 

GIẤY UỶ QUYỀN  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG 

Người uỷ quyền:  

Chúng tôi là nhóm cổ đông gồm các ông bà sau đây: 

 

Số 

TT 

Họ và tên Địa chỉ Mã số cổ 

đông 

Số CP nắm 

giữ 

Ký xác nhận 

1      

2      

3      

4      

5      

 ……     

 Tổng số     

 

Tổng số cổ phần sở hữu : ……………………………………………………….……………… 

Thống nhất uỷ quyền cho: ……………………………………………………………………….. 

Người được uỷ quyền: 

Họ và tên  : ………………………………………………………………………………. 

CMTNDsố : ………………… do ………………… cấp ngày…………………………… 

Địa chỉ  : ………………………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông : ……………………… 

Số cổ phần sở hữu : ……………………… 

Nội dung uỷ quyền: 

Người được uỷ quyền được thay mặt người uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông 

năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Thăng long, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà 

người uỷ quyền sở hữu vào ngày chốt DS tham dự ĐH ngày 19.05.2022. 

Người uỷ quyền đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và  sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về việc thực hiện uỷ quyền này. 

              Hà nội ngày ……tháng …… năm 2022 

 NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------o0o--------- 

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

 

 

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG 

 

Họ tên cổ đông/người đại diện : : ..................................................................................................... 

Mã số cổ đông : ……………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ : ........................................................................................................................................ 

Số CMND : .............................. cấp ngày ............................. nơi cấp ............................................... 

Điện thoại : ....................................... Fax :................................. Email : ......................................... 

NỘI DUNG Ý KIẾN 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………  

          CỔ ĐÔNG 

    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


