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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX 

Địa chỉ: Khóm II, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

Điện thoại: (0290) 3881346         Fax: (0290) 3889067 

Website: www.cadovimex.com.vn 

GIẤY XÁC NHẬN  

 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

 Tên cá nhân/Tổ chức:.................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số (Đối với cổ đông là cá nhân):................................. 

ngày cấp..................................nơi cấp......................................................................... 

GCN đăng ký doanh nghiệp số (Đối với cổ đông là tổ chức): ...................................  

cấp ngày:....…….................................... Cơ quan cấp: .............................................. 

 Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

 Điện thoại: .................................................................................................................. 

 Số cổ phần sở hữu: ………........................................................................... cổ phần. 

 Loại cổ phần sở hữu:.................................................................................................. 

 Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex ngày 03 tháng 03 

năm 2021, tôi sẽ  tham dự đại hội được tổ chức tại: Hội trường tầng 4, tòa nhà Trung Yên 

Plaza, số 01 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

 Thời gian: 09 giờ, thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021. 

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

                     CỔ ĐÔNG  

             (Ký ghi rõ họ tên)  

 



2 
 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy 

xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đường bưu điện, 

Email hoặc gửi trực tiếp cho Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 17 giờ ngày 

02/4/2021 theo địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Chế biến và XNK 

Thủy sản Cadovimex,tại địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau. 

- Điện thoại liên hệ: 0290.3881346 - di động: 0915787064 (Mr Nam) - Email: 

cadovimexptchc@gmail.com. 
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