
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _________________ 

  ………………, ngày …… tháng …… năm 2021 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐHĐ. CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021 

Kính gửi : HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đồng Tiến – năm 2021 
 

 

Tôi tên : .................................................................., sinh ngày: ......../...../............., Điện thoại: ..................... 

Thường trú tại: .................................................................................................................................................. 

CMND số :  ............................................................  Cấp ngày:  //Tại: ........................................  

Đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021 với số cổ phần đại diện là: 

- Số CP sở hữu: ................................................. cổ phần 

- Số CP được ủy quyền: ……………………. cổ phần 

- Số cổ phần đại diện khác: ………………… cổ phần 

   Tổng cộng: ……………………………….. cổ phần (Bằng chữ: …………………………… cổ phần). 
 

Đề nghị HĐQT/ Ban TC Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021 Công ty CP Đồng Tiến 

xác nhận vào Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên - năm 2021. 
 

  Người tham dự (ký ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 
 

* Ghi chú: Vui lòng gửi  Phiếu này cùng với thời điểm Giấy ủy quyền về Công ty hoặc trước 15/4/2021 hoặc e-mail:huynhthihongloan@dovitec.com.vn 

............. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _________________ 

  ………………, ngày …… tháng …… năm 2021 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐHĐ. CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021 

Kính gửi : HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đồng Tiến – năm 2021 
 

 

Tôi tên : .................................................................., sinh ngày: ......../...../............., Điện thoại: ..................... 

Thường trú tại: .................................................................................................................................................. 

CMND số :  ............................................................  Cấp ngày:  //Tại: ........................................  

Đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021 với số cổ phần đại diện là: 

- Số CP sở hữu: ................................................. cổ phần 

- Số CP được ủy quyền: ……………………. cổ phần 

- Số cổ phần đại diện khác: ………………… cổ phần 

   Tổng cộng: ……………………………….. cổ phần (Bằng chữ: …………………………… cổ phần). 
 

Đề nghị HĐQT/ Ban TC Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2021 Công ty CP Đồng Tiến 

xác nhận vào Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên - năm 2021. 
 

  Người tham dự (ký ghi rõ họ tên) 
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