Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o---………………… , ngày ………. tháng 06 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thời gian: 8h30 ngày 30/06/2017 – Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty tại Bình Dương

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 (BT6)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
-

Họ & tên:__________________________________________________________

-

Mã số cổ đông:_____________________________________________________

-

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD______________ cấp ngày ___________tại ________

-

Địa chỉ: ___________________________________________________________

-

Tổng số cổ phiếu sở hữu: (theo danh sách chốt ngày 31/05/2017)
o

Bằng số:_____________(bằng chữ _____________________________)

Bằng văn bản này, tôi đồng ý ủy quyền cho:
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
-

Họ & tên:__________________________________________________________

-

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD______________ cấp ngày ___________tại ________

-

Địa chỉ: ___________________________________________________________

Trường hợp chưa tìm được người để ủy quyền, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho Chủ tịch
Hội đồng Quản trị BT6 bằng cách đánh dấu “√” vào ô này:
được quyền thay mặt tôi / công ty tham dự và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan
tương ứng với số cổ phần do tôi / công ty sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
2017 của Công ty cổ phần Beton 6.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
Đối với Tổ chức: vui lòng đóng dấu vào giấy ủy quyền.
Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
Quý cổ đông vui lòng gởi Giấy Ủy Quyền này về Công ty cổ phần Beton 6 trước 16h00 ngày 27/06/2017
Ông Huỳnh Tấn Minh - DĐ: 0903.900.574 - Email: minh.huynh@beton6.com
Địa chỉ: 406 Ung Văn Khiêm (Lầu 2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: (84.8) 3899.8100 – Fax: (84.8) 3510.6222
Công ty Cổ Phần Beton 6
Tầng 2 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com
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