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Bình Dương, ngày …… tháng …… năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương 

1. Bên ủy quyền (Bên A): 
 

Tên cá nhân / tổ chức: ............................................................................................................  

CMND số / Giấy phép ĐKKD số:  .............  ........  ........ cấp ngày ...........  ..............................  

Nơi cấp : .................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở: ..........................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: ......................  ........ cổ phần của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương (Bằng chữ:......................  ........  .......  ...........................................  ........  ... cổ phần) 

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B): 

Tên cá nhân / tổ chức: ............................................................................................................  

CMND số / Giấy phép ĐKKD số:  .............  ........  ........ cấp ngày ...........  ..............................  

Nơi cấp : .................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở: ..........................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: ......................  ........ cổ phần của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương (Bằng chữ:......................  ........  .......  ...........................................  ........  ... cổ phần) 

 Hoặc ủy quyền cho: 

• Ông Nguyễn Kim Tiên Tổng giám đốc công ty 

3. Nội dung ủy quyền và cam kết: 
 

➢ Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể sau: tham dự, thảo 

luận, phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của Bên A về tất cả các vấn đề tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình 

Dương với số cổ phần mà Bên A sở hữu. 

➢ Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

➢ Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày  19/04/2019. 

Người được ủy quyền 

 

Người ủy quyền 

 

 

 

 
Ghi chú: 

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi tên công ty, địa chỉ, và người đại diện theo pháp luật ký và 

đóng dấu công ty. 

- Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin ủy quyền (bản photo,fax, email, điện thoại) về BECAMEX 

BCE trước 16h ngày 12/04/2019. 


