
 
    CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           ĐT: 0243.783 2398                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------            ------------------------------------ 
Hà Nội, ngày........ tháng 06 năm 2022 

 
GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ 

 
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà 

 
Họ và tên cổ đông:........................................................................................................... 

Số CCCD/ Số hộ chiếu/ Số ĐKKD:.........................Cấp ngày.....................tại...................... 

Địa chỉ/ Trụ sở:......................................................................................................................... 

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

Số cổ phần sở hữu:........................................................................................................... 

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ 
phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tôi xin xác nhận việc tham dự như sau: 

1-Trực tiếp tham dự:         

2- Uỷ quyền cho ông/bà có tên dưới đây: 
Họ và tên:.................................................................................................................... 

Số CMND..........................................Cấp ngày.......................tại............................... 

Địa chỉ/chức vụ:.......................................................................................................... 

3- Hoặc uỷ quyền cho: 
- Ông: Trần Thanh Sơn 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà. 

- Nơi công tác: Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà 

- Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Tham dự/thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 
Cơ khí – Lắp máy Sông Đà và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung đại hội. 

Giấy xác nhận/ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực ngay khi Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc. 

Tôi xin cam đoan không có bất kỳ khiếu nại gì về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ 
quyền trên đây. 

 
Người được ủy quyền        Người tham dự/Người ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên)      (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

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


