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THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
      Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

 
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“Công 

ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022, với thông tin cụ thể như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: 8 giờ 00 ngày 27/5/2022 tại Trung tâm 
Hội nghị Vita Place, địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường 
Thuận Giao, thành phố  Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

II. Chương trình họp: được đăng tải trên website của Công ty: www.bimico.com.vn. 
III. Tài liệu họp: được đăng tải trên website của Công ty: www.bimico.com.vn. 
IV. Cách thức tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: 
1. Quý cổ đông cần có một trong các thiết bị sau: Điện thoại thông minh, máy tính cá 

nhân, laptop, máy tính bảng,... có kết nối mạng internet để có thể tham dự cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: ksb.bvote.vn để tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng tài 
khoản đăng nhập đã được gửi đến Quý cổ đông. 

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản đăng nhập này và các 
yếu tố định danh khác do KSB cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử 
dụng tài khoản đăng nhập. 

2. Trường hợp ủy quyền tham dự cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền 
đến Công ty trước 15 giờ 00 ngày 26/05/2022 để KSB cấp tài khoản và mật khẩu (hoặc 
mã OTP) đăng nhập cho đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. 

V. Đăng ký dự họp trực tiếp: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy 
quyền cho người khác tham dự họp bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (theo 
mẫu đính kèm Thư mời họp này hoặc tải từ website của Công ty: www.bimico.com.vn) 
đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h 00 ngày 26 tháng 5 năm 2022 theo thông tin liên hệ như 
dưới đây: 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG 

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố  
Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
Tel: 0274.3822602 (ext 322)  Fax: 0274.3823922 Email: info@bimico.com.vn  
Di động: 0983 427 924 – Nguyễn Văn Đông – Người phụ trách Quản trị Công ty. 
Quý Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự họp vui lòng mang 

theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông 



thường niên năm 2022, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương đương của cá 
nhân đến tham dự họp.  

Trân trọng! 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Phan Tấn Đạt 
 

 
 


