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GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO 

*** 

 

 

  Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO 

 

 

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

 Số CMND/ĐKKD…….……………..…….cấp ngày…………………tại…………… 

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

Điện thoại……………………Fax………..……………Email……………………….. 

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

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………….) 

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

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………….) 

(Theo giấy ủy quyền đính kèm) 

 Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 

Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 18/4/2019 tại Công ty số 91 

Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 CỔ ĐÔNG  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Đối với cổ đông pháp nhân: 

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; 

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử 

người đại diện vốn theo quy định. 

-  -  Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ 

chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh–TP TCLĐ–Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và 



ông Hoàng Văn Hóa–Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày  15/4/2019 (nếu 

là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại. 


