










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

-----***-----

. . . . . . . . . . . . , ngày. . . . . tháng. . . . năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Tên pháp nhân/thể nhân:……………………………………………………………….

- Người đại diện (nếu là pháp nhân) …..………………………………………………..

- CMND/ĐKKD số:…………….........cấp ngày:……………tại:…………………… . . .

- Số cổ phần sở hữu:………………… cổ phần

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

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội (đánh dấu x vào ô chọn):

Hoặc Tôi đồng ý uỷ quyền cho (đánh dấu x vào ô chọn):

Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT

Hoặc uỷ quyền cho người khác:

- Người được uỷ quyền:………………………………………………………… . . . . .

- CMND số…………………ngày cấp……………..nơi cấp………………… . . . . . . .

Được phép dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập

đoàn HAPACO. Người được uỷ quyền hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của một cổ đông

Công ty theo số cổ phần đã uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày

27/3/2021

* Xin vui lòng xác nhận/uỷ quyền tham dự qua: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang:

0936.711.180 hoặc: 0225.3556002; Fax: 0225.3556008; Email: hapaco@hapaco.vn

trước 22/3/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN



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

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2021

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

(Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên là:……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..

CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia

ứng cử thành viên …………………..nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường

niên 2021.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên ……………. nhiệm

kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; bản cam kết.

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu)

NGƯỜI ỨNG CỬ



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

Hải Phòng, ngày tháng 3 năm 2021

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT

(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:

STT Họ và tên cổ đông
Số CMND/Căn
cước/CNĐKKD

Số cổ phần sở
hữu

Tỷ lệ số
cổ phần
sở hữu

Ký tên
(đóng dấu
nếu là tổ

chức)
1

2

3

4

5

6

Tổng số cổ phần

Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..

CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………

Tham gia ứng cử thành viên ………………………nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2021.

Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành

viên ………………………… nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021

của Công ty.

Đính kèm: - Bản cung cấp thông tin của ứng viên; Bản cam kết;

- Bản sao CMND (căn cước, hộ chiếu);

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



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

BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tôi tên:……………………………………………………………………………….

Số cổ phần sở hữu tại Công ty:…………………………………………………………..

Được đề cử làm thành viên …………………………… Công ty cổ phần Tập đoàn

HAPACO nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức

vào ngày 27/3/2021.

Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên …………………………Công ty cổ

phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm

vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày…….tháng 3 năm 2021

NGƯỜI CAM KẾT



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

----------------

…., ngày.... tháng ... năm….

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO
1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ......................

Ngày cấp ........ Nơi cấp......................................

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Trình độ học vấn:

9/ Trình độ chuyên môn:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

12/ Quá trình công tác:

Từ……….đến………… Nơi công tác Chức vụ

13/ Số CP HAP nắm giữ: ........................................... chiếm .................... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện ……………………………………..sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày
26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.



Stt

.

Mã
CK

Họ tên
Tài khoản
giao dịch

chứng
khoán (nếu

có)

Chức vụ tại
công ty (nếu

có)

Mối quan
hệ đối với
công ty/

người nội
bộ

Loại hình
Giấy NSH

(*)

(CMND/
Passport/

Giấy
ĐKKD)

Số Giấy
NSH (*)/

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở
chính/ Địa chỉ

liên hệ

Số cổ phiếu sở
hữu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 .

1.01 .

1.02

16/ Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Tập đoàn HAPACO (nếu có):

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty CP Tập đoàn HAPACO (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


