
 

 

THƯ MỜI 
INVITATION LETTER 

Tham dự/To attend 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2021 

Thời gian : 08 giờ 00 – Thứ Tư, ngày 09 tháng 06 năm 2021 
Time : 08h00 – Wednesday, June 9th, 2021 

Địa điểm  : Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6) 
 : Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM 
Venue : Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – Floor 6) 
 : No. 56 - 66, Nguyen Hue St., District 1, HCMC 

Cổ đông/SH’s name: 

Địa chỉ/Address:   

ĐT/Phone No.:  

Mã cổ đông/Code: Số ĐKSH/Reg.No:  

Số lượng cổ phần nắm giữ:  cổ phần 
Holding a total number of   shares  

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. 
It is our honors to welcome you. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D 
 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
  
 (Đã ký/signed) 
 
 
 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 
Lưu ý/Notes: 

- Tài liệu họp được đăng tải trên Website tại địa chỉ: http://www.tcsc.vn (Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ 
đông/Họp đại hội cổ đông). 
Please download AGM’s materials at Website http://www.tcsc.vn (About TCSC/TCSC/Investor 
relationship/General meeting of shareholders). 

 

- Giấy tờ hoặc bằng chứng cần thiết để xác thực cổ đông hoặc người đại diện/người ủy quyền cho cổ 
đông tham dự Đại hội cổ đông (vui lòng xem trang sau). 

Document or evidence showing to verify shareholder or a representative of the shareholder entitled to 
attend the meeting (see on the next page). 

 

http://www.tcsc.vn/
http://www.tcsc.vn/


 

 

Tài liệu xác thực tư cách cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền của cổ đông  

Identity documents of the shareholder or the representative of the shareholder  

1. Cá nhân/Natural person 

1.1. Quốc tịch Việt Nam/Vietnam nationality 

Chính cổ đông tham dự/Attended by the shareholder 

➢ Giấy CMND/CCCD của cổ đông/Identification card of the shareholder. 

Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự/In case of proxy 

➢ Bản sao CMND/CCCD có chữ ký của cổ đông, và/Certified true copy of identification card of the 
shareholder, and 

➢ Giấy CMND/CCCD hay hộ chiếu (trường hợp là người nước ngoài) của người được ủy quyền, 
và/Identification card or passport (in case of foreigner) of the grantor; and 

➢ Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền dự họp/The proxy signed by 
shareholder and the authorized person. 

1.2. Không mang Quốc tịch Việt Nam/Non-Vietnam nationality. 

Chính cổ đông tham dự/Attend by the shareholder 

➢ Hộ chiếu của cổ đông/Passport of the shareholder 

Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự/In case of proxy  

➢ Bản sao Hộ chiếu có chữ ký của cổ đông, và/Certified true copy of passport of the shareholder; and 

➢ Hộ chiếu hay CMND/CCCD (trường hợp là người Việt Nam) của người được ủy quyền, và/Passport 
or identification card (in case of Vietnamese) of the authorized person; and 

➢ Giấy ủy quyền có chữ ký của cổ đông và của người được ủy quyền/The proxy has been signed by the 
shareholder and the authorized person. 

2. Pháp nhân/Juristic Person 

Chính Đại diện pháp luật hay người đại diện phần góp tại TCSC tham dự/Attended by Legal 
presentative or The representative of capital contribution registered with TCSC 

➢ CMND/CCCD (đối với người Việt Nam) hay Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của Đại diện pháp 
luật hay người đại diện phần góp tại TCSC/ Identification card (in case of Vietnamese) or passport (in 
case of foreigner) of the Legal presentative or the representative of capital contribution registered with 
TCSC. 

Người được ủy quyền khác tham dự/Attended by other authorized person   

➢ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý tương tự khác/Certified true copy of the 
Business registration certificate or other equal legal documents. 

➢ Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông/người đại diện phần vốn góp 
của cổ đông đã được đăng ký với TCSC/hoặc người đại diện theo ủy quyền khác của cổ đông kèm 
theo tài liệu ủy quyền hợp lệ; chữ ký của người được ủy quyền và được đóng dấu Công ty/The proxy 
signed by the legal representative of the shareholder/the representative of capital contribution of the 
shareholder registered with TCSC/or the authorized representative of the shareholder according to a 
submitted legitimate authorization document, the authorized person and affixed by the Company seal. 

➢ Giấy CMND/CCCD (đối với người Việt Nam) hay hộ chiếu (trường hợp là người nước ngoài) của 
người được ủy quyền. /Identification card (in case of Vietnamese) or passport (in case of foreigner) of 
the authorized person. 

 


