
 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

_________ 

 
 

                         PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH 

Kính gửi : Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Giày Bình Định. 

 

Tên cổ đông/đại diện cổ đông :  ............................................................................................  

Địa chỉ :  ................................................................................................................................  

Số     /       u/Đ    :  ..............................................................................................        

Ngày cấp : ............................................... ơ   ấp:  ...............................................................  

Đ ện thoại : ..............................................Fax:  .....................................................................  

Email :  ...................................................................................................................................  

          

 A/ Trực tiếp tham dự Đại Hội. 

 1/ Số cổ phần có quyền biểu quy t đang sở hữu: ……………………….  ổ phần. 

 2/ Số cổ phần đại diện ( Nhận ủy quyền) ………………………………..  ổ phần 

 Đăng ký t am dự Đại h   đồng cổ đông t ường n ên năm 2022 của Cty Cổ phần 

Giày Bìn  Định với số cổ phần là : (1+2) ……………………………….  ổ phần. 

 

B/ Ủy quyền tham dự Đại Hội. 

 Số cổ phần có quyền biểu quy t đang sở hữu :  .......................................... cổ phần. 

 Tôi xin ủy quyền cho ông (bà) :  ...............................................................................   

 Số     /       u/Đ    :   .................................................................................  

 Ngày cấp: ...............................................  ơ   ấp:  ...................................................  

 Đ ện thoại : .............................................. Fax:  ........................................................  

 Ngày      tháng 4 năm 2022 

 Cá nhân/Tổ chức đăng ký 

 

 

Lưu ý :  

Đề nghị quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gởi Phiếu này về cho 

BTC Đại hội trước 16h ngày 20/4/2022, theo địa chỉ : Cty cổ phần Giày Bình Định – số 40 đường Tháp Đôi – 

Tp.Quy Nhơn – tỉnh Bình Định. Hoặc fax về theo số máy fax : 0256 3792654.  

Có thể gửi qua Zalo: 0906560936 

Người liên hệ : Bà Phan Vân Quỳnh –Số điện thoại :0906560936  (Email : quynh.phan@bdfc.com.vn) 
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