
 
20000 
 
 

 
GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ðHðCð THƯỜNG NIÊN 2011 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH 

 
 

Kính gửi : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 
Tên cổ ñông :  …………………………………………………………….MS : ………………………………. 

Số CMND/Hộ chiếu/ðKSH : ……………...Ngày cấp :…………Nơi cấp :……………................................ 

Người ñại diện theo pháp luật (ñối với tổ chức) : …............................................................................................. 

ðịa chỉ liên hệ :……………………………………………………………………………………….................. 

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 8/3/2011:  ..........................(cổ phần) 

 

Tôi xin xác nhận việc tham dự ðại hội như sau :  

1. Trực tiếp tham dự  (Vui lòng ñánh dấu chéo (x) vào ô) 
2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới ñây :  

Họ tên :……………………………………………………………………………………………....................... 

Số CMND/Hộ chiếu/ðKSH : ………………............Ngày cấp :……………….Nơi cấp :………....................... 

ðịa chỉ :……………………………………………………………………………………………….................. 
3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HðQT  có tên sau ñây (Vui lòng ñánh dấu (x) vào ô thành 

viên cổ ñông ủy quyền) 

  Nguyễn Thế Năng  Chủ tịch HðQT 

  Lê Thanh Trí Thành viên HðQT 

  Nguyễn Phú Thuỷ Thành viên HðQT 

  ðinh Hoàng Hà  Thành viên HðQT 

  Trương Thị ðàm Thành viên HðQT 
 
Bên nhận ủy quyền ñược ñại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn ñề trong ðại hội 

ñồng cổ ñông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và thực hiện mọi quyền 
lợi và nghĩa vụ tại ðại hội, liên quan ñến số cổ phần ñược ủy quyền. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy ñịnh 
hiện hành của pháp luật và của ðiều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ñồng thời cam kết không 
ñưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì ñối với Công ty. 

 
……………..Ngày ………….tháng…………..năm 2011 

 Người ñược ủy quyền Người ủy quyền 
  (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) 
      
 
   
     

Ghi chú :  Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người ñại diện theo pháp luật của tổ chức và 
ñóng dấu của tổ chức 


