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GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
LETTER OF AUTHORIZATION
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2018
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
To: BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2018, tại ………………………………., chúng tôi gồm :
Today, …………………………………………., at ………………………………….. , we are :
1. Bên uỷ quyền/ Mandator
- Tên cổ đông/Name ..................................................................................................................................
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính/ Permanent Address, Headquarters: .....................................................
..…………………………………………………………………………………………………………….
- Điện thoại/ Telephone number :……………………………………Fax: ..................................................
- Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu/ ID Number, Certificate of business registration, Passport..........................
- Ngày cấp/Dated:………..……………….…Nơi cấp/Issued at: ................................................................
- Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: .........................................................................................
- Mã số cổ đông/ Shareholders Codes .......................................................................................................
(Xin xem Mã số cổ đông in trên Thư mời/ Please find shareholder codes printed on the invitation)
- Người đại diện (đối với tổ chức)/Representative:.....................................................................................
Chức vụ/Position: .....................................................................................................................................

2. Bên được uỷ quyền/ Authorized Party. (vui lòng đánh dấu “X” để chọn/ please mark "X" to choose)
Hội đồng quản trị Công ty/The Board: ..........................................................................................
Ông/Bà/Mr/Ms: ........................................................................................................................................
Khác/Other (vui lòng điền thông tin bên dưới/ Please fill in the information below)
- Tên tổ chức/cá nhân/Name: .....................................................................................................................
- Số ĐKKD,CMND,Hộ chiếu/ID Number, Certificate of business registration, Passport… …..Ngày cấp/
Dated: …………………………….. Nơi cấp/ Issued at:: . ……………………………………………………
- Địa chỉ thường trú,Trụ sở chính/ Permanent Address,Headquarters: ......................................................
- Số điện thoại/Telephone number: ............................ ..............................................................................

3. Nội dung uỷ quyền/ Content of Authorization:
- Bên được uỷ quyền thay mặt cho bên uỷ quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền
và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 18/04/2018.
- Authorized party on behalf of the mandator to attend, discuss, vote and implement the rights and
obligations of shareholders under the provisions of the Charter of the Company at the Annual
Shareholders Meeting 2018 of Binh Duong Minerals and Construction Join Stock Company on April 18th
2018.
4. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:
Giấy uỷ quyền này không hủy ngang và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội./ This
authorization is irrevocable and effective as from the signing day until the end of the Meeting.

Bên uỷ quyền/ The Mandator
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
(Sign with full name and sealed)

Bên được uỷ quyền/ Authorize Party
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
(Sign with full name and sealed)

