








CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811811; Fax: 0235.3811999; Email: ceo@qtc.com.vn; Website: www.qtc.vn

                      Mẫu số : 01/HCTH-QTC

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Họ và tên cổ đông: ……..………………………………………………..…..………….
Số CMND/ĐKKD số:……..…………Ngày cấp……..………Nơi cấp….…..…………
Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):…..…..………………..………
CMND người đại diện số:……..…….…Ngày cấp……....………Nơi cấp…..…………
Địa chỉ: ………………………………………………………………...………………..
Điện thoại:………………………………………………………………...……………..
Tổng số cổ phần đại diện:……..…….…cổ phần(sở hữu đến ngày 15/04/2020)
Trong đó:
+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:...........................cổ phần
+ Số cổ phần được ủy quyền:............................cổ phần
Trong đó:

Stt Họ và tên cổ đông
ủy quyền

Số cổ
phần

Số CMND/Hộ
chiếu Địa chỉ

1
2
3
4
5

Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

............, ngày ...... tháng ....... năm 2020
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811811; Fax: 0235.3811999; Email: ceo@qtc.com.vn; Website: www.qtc.vn

Mẫu số : 02/HCTH-QTC

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Tên cá nhân/tổ chức.....................………………………………Điện thoại……………….....
CMND/ĐKKD số:…………...........…...cấp ngày:………..………nơi cấp.……….…...……
Địa chỉ:.......................……………………………………………….………………………..
Số cổ phần chủ sở hữu:…………….….........cổ phần.
(Bằng chữ : ………………………………………………………...........…………cổ phần).

Tôi ủy quyền dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần
Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được tổ chức ngày 28/4/2020 cho:

Tên cá nhân/tổ chức.....................………………………………Điện thoại……………….....
CMND/ĐKKD số:…………...........…...cấp ngày:………..………nơi cấp.……….…...……
Địa chỉ:.......................……………………………………………….………………………..
Số cổ phần ủy quyền:…………..............….cổ phần.
(Bằng chữ : ………………………………………………………...........…………cổ phần).

Nội dung ủy quyền: Tham dự và quyết định các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020, tương ứng với số cổ phần được ủy quyền .

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội tạo điều kiện thuận lợi cho Ông/Bà có tên trên thay mặt tôi
tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội . Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước Pháp luật về sự ủy quyền này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

...............,ngày ....... tháng .......  năm 2020
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên , đóng dấu nếu có)
BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811811; Fax: 0235.3811999; Email: ceo@qtc.com.vn; Website: www.qtc.vn

Mẫu số : 03/HCTH-QTC

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

Chúng tôi là những người ký tên dưới đ ây là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư
Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày
15/04/2020.

Chứng minh nhân dân
Stt Họ tên cổ đông

Số Ngày cấp
Số cổ phần

sở hữu
Chữ ký của người

ủy quyền

Tổng cộng:

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):........................................................CMND
số........................................Ngày cấp................................Nơi cấp................................. ...........
Địa chỉ................................................................................Số điện thoại..................................

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn
thông.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam
kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần
Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, đồng thời cam kết không đưa ra một
khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

...............,ngày ....... tháng .......  năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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