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..................... , ngày thâng nam 2017

GIÂY XÂC NHÂN / ÛY QUYÊN

ïam du và thuc hiên câc quyên cüa cô dông tai Dai hôi Cô dông thuàng niên 2017) 

Kinli sâi: HÔI DÔNG QUÂN TRI CÔNG TY CÔ PHÀN NHUÂ BINH MINH

Cô dông:

Ông/Bà/Tô chüc.................................................................................................................................

CMND/HC/GCNBKKD: .........................Ngày câp:........................... Nai câp:............................

B iachi:..................................................................................................  Biênthoai:....................

Sô cô phân sa h ùu .............................................................................................................................

1. Xâc nhân tham du- Dai hôi Cô dông ngày 18/4/2017

2. Hoâc üy quyên cho:

Ông/Bà/Tô chüc:...............................................................................................................................

CMND/ HC/GCNBKKB: ....................... Ngày câp:............................Nai câp:............................

Bia chî:................................................................................................... Bien thoai: .....................

Hoâc üy quyên cho câc thành viên Hôi dông Quân tri (dânh dâu X vào ô □ ) :

Ông Lê Quang Boanh -  Chü tich □

Ông Nguyên Hoàng Ngân -  Phô Chü tich -  TGB BMP □

BàNguyên Thi Kim Yên -  Thành viên -  Truông Tiêu Ban QHCB □

Bà Bàng Thi Thu Hà -  Thành viên -  Phô Ban Bâu tu 3 SCIC □

- Ông Suchai Asvathavornvanit -  Thành viên -  TGB TPC Thâi Lan □

3. Nôi dung üy quyên:

Bên dugc üy quyên së dai diên sô cô phiêu mà Cô dông hiên dang sô hüu (tai ngày dâng kÿ cuôi cùng 
15/3/2017) dê tham du và thuc hiên câc quyên cüa cô dông tai Bai hôi Cô dông thuông niên 2017 cüa 
Công ty Cô phân Nhua Binh Minh vào ngày 18/4/2017).

4. Trâch nhiêm:

Cô dông chiu hoàn toàn trâch nhiêm vê viêc üy quyên này và không cô bât kÿ ÿ kiên phân déi nào vè 
sô luçmg cô phiêu dang sô hùu tai ngày dàng kÿ cuôi cùng nêu trên. Bên dugc üy quyên cam kêt tuân 
thü nghiêm chinh câc quy dinh tai Biêu 3 cüa Giây üy quyên này và không dugc üy quyên lai cho 
nguôi khâc.

5. Thôl han:

Giây xâc nhân / üy quyên này cô hiêu lire kê tù ngày hai bên kÿ cho dên khi kêt thüc Bai hôi ngày 
18/4/2017.

Bên duac üy quyên 

(kÿ, ghi rô ho tên)

Cô dông xâc nhân/ üy quyên 

(kÿ, ghi rô ho tên)


