
 

GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ 
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
KÝnh göi:  Ban tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017 

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng Bu ®iÖn (PTIC). 
 

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

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: ............... ………cấp ngày………tại………………. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ..............................................................  

CMND/Hộ chiếu số: ..................................... ………cấp ngày………tại………………. 

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  
Sè lîng cæ phÇn PTIC ®ang n¾m gi÷: ............................ Cæ phÇn. 

 Căn cứ Thông báo mời họp số: 198/TB-PTIC ngày 19/6/2017 về việc mời họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu 

quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện như sau: 

    Trực tiếp tham dự. 

 

   Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PTIC. 

TT Họ và tên Chức danh 
Ủy quyền 

(đề nghị ghi rõ số CP ủy quyền) 

1 Ông Võ Anh Linh Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Nguyễn Văn Độ Thành viên HĐQT  

3 Ông Nguyễn Đức Lương Thành viên HĐQT  

 

 Ủy quyền cho người khác tham dự  

Họ và tên người được ủy quyền: .......................................................................................  

Số cổ phần ủy quyền:…………………………………………………………………… 

CMND số:....................................................... cấp ngày:…………………..tại………… 

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

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

Vậy, T«i xin th«ng b¸o cho Ban tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 
2017 cña Quý C«ng ty ®îc biÕt. 

Xin tr©n träng c¶m ¬n! 

 
Ngêi ®îc ñy quyÒn 

(Ký vµ ghi râ hä tªn) 

..............., ngày ........tháng.........năm 2017 
 

Cæ §¤NG ®¨ng ký (ñy quyÒn) 

(Ký vµ ghi râ hä tªn; NÕu tæ chøc: ký, ®ãng dÊu 

ngêi ®¹i diÖn Ph¸p luËt) 

 
 

 

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

 

 

 

 


