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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Kính gửi: Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)
Tên cổ đông: ........................................................................................... Mã cổ đông: .....................................
Tên người đại diện (nếu là tổ chức): ..................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................. Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: .....................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Bamboo Capital (bằng số): ……........................................... cổ phần
Bằng chữ: ...........................................................................................................................................................
Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bamboo
Capital, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

□ Trực tiếp tham dự.
□ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên: .......................................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................. ngày cấp: ........................... nơi cấp: …….................................

□ Hoặc ủy quyền cho: Ông/Bà ................................................................ – Thành viên HĐQT Công ty BCG.
Nội dung ủy quyền:
• Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty BCG vào ngày 27/06/2020, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội. Quyền biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
• Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty
BCG kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước
giờ khai mạc Đại hội theo quy định.
• Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất
kỳ sự khiếu nại nào về sau.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do
người đại diện theo pháp luật ký)

…….

……

Lưu ý:
▪ Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đi dự họp phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và
Thư mời họp của người ủy quyền.
▪ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người, 1 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu; ngoại trừ cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất
10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự Đại hội.
▪ Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi
về: Công ty BCG – 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM hoặc Fax: (028) 62.991188 hoặc scan gửi qua email:
linh.dm@bamboocap.com.vn trước 16 giờ 30 ngày 24/06/2020.
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