
 

 

 

THƯ XÁC NHẬN / CONFIRMATION LETTER 

 

kính gởi:  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 

          To:  BOD OF BINHMINH PLASTICS JOINT-STOCK COMPANY 

 

 

Cổ đông/ Shareholder:       

Ông/Bà/Tổ chức/ Mr./Ms./ Organization:  .............  .....................................................................................................  

CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD số / ID Card/ Passport/ Business registration No:   ................................................    

Nơi cấp/ Place of issue:  ..................................  .................................................  ..........................................................  

Địa chỉ/ Address:  ..............................................................................................   .........................................................  

Điện thoại/ Telephone: ..................... .................................................................  ..........................................................  

 

 

Số cổ phần sở hữu / Total number of owned shares:  ...................................................................................................  

1. □ Xác nhận dự ĐHCĐ ngày 27/04/2021/ Confirm direct attendance at the AGM on Apr.27th,2021.  

2. □ Xác nhận ủy quyền cho/ Or, mandate to:      

Ông/Bà/Tổ chức / Mr./Ms./Organization:  ...................................................................................................................  

CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD: ID Card/ Passport/ Business registration No: ........................................................     

Nơi cấp / Place of issue:  ................................. . ................................................  ..........................................................  

Địa chỉ/ Address:  ..............................................................................................  ..........................................................  

Điện thoại/ Telephone: ..................... .................................................................  ..........................................................  

Nội dung ủy quyền/ Power of attorney: Bên được ủy quyền sẽ đại diện số cổ phiếu mà Cổ đông hiện đang 

sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2021) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội 

Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh vào ngày 27/04/2021/ The attorney 

will present and act for on behafl of shareholder (in the list of Shareholders at the record date of Apr.02nd 

,2021) at the BMP AGM 2021 on Apr. 27th,2021. 

Trách nhiệm/ Responsibility: Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền. Người được ủy quyền 

cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Giấy ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền 

lại cho người khác./ The shareholder is fully responsible for this empower attorney. The attorney is strictly 

commited to this Power of attorney and not allowed to authorize to others. 

Thời hạn/ Validity: Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký cho đến khi kết thúc Đại hội ngày 

27/04/2021./This Power of attorney shall be effective since it is signed by the two parties until the end of 

AGM on Apr.27th,2021. 

…, ngày/date… tháng/mont 04 năm/year 2021     …, ngày/date… tháng/month 04 năm/year 2021 

Bên được ủy quyền / Attorney Cổ đông / Shareholder 

        (ký, ghi rõ họ tên/ signature, full name)      (ký, ghi rõ họ tên/ signature, full name) 

  

 

 
Ghi chú/ Note:  

 Ủy quyền cho 01 người cho toàn bộ số cổ phần./ Only 01 attorney for all shares.  
 Xác nhận xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, P9, Q6 TP.HCM – ĐT: 

02839690973 - Fax: 02839606814 trước 16g00 ngày 26/04/2021. Bản chính Thư xác nhận được yêu cầu xuất 

trình khi dự ĐHCĐ nếu người được ủy quyền không có Thư ủy quyền nào khác./ The Confirmation should be 

sent to Binhminh Plastics Joint-stock Company – 240 Hau Giang St., W.9, D.6, HCM.C, Viet Nam - Phone: 

02839690973 – Fax: 02839606814 before 16:00 Apr 26th,2021. The original of this Confirmation letter is 

requested on check-in to AGM if the attoney have no other letter for power of attoney. 
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