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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP) 
Họ và Tên cổ đông: ……………………………………………… Mã Cổ đông:  ........................................  

CMND/HC/CN ĐKKD:……………………………..ngày cấp:……………….Nơi cấp ..............................  

Đại diện tổ chức tham dự (Ông/Bà):…………………………………………Chức vụ:…………………… 

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:……………………………………… Fax:……………………………………… 

Số cổ phần nắm giữ tại ngày 12/04/2022: ………………………………………… cổ phần. 

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

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức bởi Công ty 

Cổ phần Điện cơ Hải Phòng vào ngày 06/05/2022 tại Hội trường Công ty số 734 Nguyễn Văn Linh, 

phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của Ban Kiểm soát: 
 Xác nhận người đăng ký đủ tư cách 
tham dự Đại hội và biểu quyết. 
 Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

 ……………, ngày …  tháng …  năm 2022 

CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:Người được Ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu để Ban 
thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận. Giấy ủy quyền xin vui lòng scan (chụp ảnh) gửi 
vào địa chỉ email: diencohaiphong@hapemco.vn cho Ban tổ chức trước 15h ngày 02/05/2022. 

http://www.hapemco.vn/
mailto:diencohaiphong@hapemco.vn


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

 
………………, ngày …… tháng …… năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) 
BÊN ỦY QUYỀN: 
Tổ chức/Cá nhân:……………………………………………………………………………………… 
CNĐKKD/CMND số:…………………. Cấp ngày:……………………Nơi cấp:……………………. 
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):……………………………………………..Chức vụ:…………………… 
Số cổ phần sở hữu:………………………………………. Cổ phần 
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………. 
Điện thoại…………………………… Fax:………………………………… 
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, ủy quyền cho: 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 
Tổ chức/Cá nhân:……………………………………………………………………………………… 
CNĐKKD/CMND số:…………………. Cấp ngày:……………………Nơi cấp:……………………. 
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):…………………………………………….. Chức vụ:…………………… 
Số cổ phần sở hữu:………………………………………. Cổ phần 
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………. 
Điện thoại…………………………… Fax:………………………………… 

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày 12/04/2022) 
để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP 
Điện cơ Hải Phòng vào ngày 06/05/2022). 

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số 
lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2022. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ 
nghiêm chỉnh nội dung nhận ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác. Bên nhận ủy quyền có 
nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội. 

Trong trường hợp không có người đại diện nhận ủy quyền tham dự Đại hội. Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 
một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Điện cơ Hải Phòng: 

STT Họ và tên TV-HĐQT Chức vụ Số CMND/Hộ 
chiếu 

Số cổ phiếu nhận ủy 
quyền 

1 Hoàng Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 030806809  
2 Lê Thị Bích Huệ Phó CT.HĐQT/ P.TGĐ 030663967  
3 Mai Văn Minh TV. HĐQT/ Tổng GĐ 030837820  
4 Trịnh Thị Lan Phương TV. HĐQT/KTT 031171002197  

 TỔNG CỘNG:    

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc vào ngày 06/05/2022. 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  
 
 
Ghi chú:Người được Ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu để Ban thẩm tra 
tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận. Giấy ủy quyền xin vui lòng scan (chụp ảnh) gửi vào địa chỉ 
email: diencohaiphong@hapemco.vn cho Ban tổ chức trước 15h ngày 02/05/2022. 

mailto:diencohaiphong@hapemco.vn
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