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Cong ty c6 phfrn Tu vdn Thi~t k~ Cang - Ky thu(1t Bi~n (Portcoast) tdin trgng kinh mai Quy c6
dong tham dl,l D\li hqi d6ng c6 dong thuang nien nam 2013 nhu sau:
09:00 sang Thu Bay ngay 28/06/2014

I.

Thai gian:

2.

Dja di~m:

3.

Nqi dung d\li hqi:
-

Van phong Port coast, 56 328 Nguy~n Trgng Tuy~n, Phuang
QU(1n Tan Binh, Tp.H6 Chi Minh.

2,

Bao cao tinh hinh hO\lt dqng nam 2013 va k~ hO\lch nam 2014 cua Cong ty ;

4.

Tai li~u d\li hqi:

Quy
c6
dong
vui
(www.portcoaSl.com.vn).

long

xem

t\li

website

clm

Port coast

5.

Thai gian ch6t danh sach c6 dong: d~n h~t ngay 19/05/2014.

6.

Tmang hgp Quy c6 dong uy quy~n tham dl,l va bi~u quy~t t\li D\li hqi d6ng c6 dong
Thuang nien nam 2013 xin vui long gui Gidy uy quy~n (theo m~u dinh kern) v~ Cong ty
tmoc 17:00 ngay 27/06/2014 hoi,ic tmoc khi vao phong hgp theo dja chi sau:
Cong ty cJ ph6n Ttr vein Thitt kt Cimg - Kji thll/;it Bitn
328 Nguy[n Trr;mg Tuytn, Phu(rng 2, QlI/;in T(ln Binh, Tp. H() Chi Minh
Nguai nhtJn: BlI Ngo Ng(Jc Thu Nhan
Ph(} Tnrang Ph6ng Hanh chinh - Quimtr;

• 1 LIm

v:

mai tham d\I D\li hqi d6ng c6 dong
thuang nien khong kh6ng ch~ nhung do mi,it bftng t6 chuc co h\ln ch~ nen khuy~n khich
vi~c cac c6 dong co 56 c6 phfrn sa huu nho, Ie uy quy~n nguai d\li di~n dam bao 56 c6
s6 lugng

c6 dong cua Portcoast

dugc

phfrn du 2% dl,l hgp.
Rdt mong S\I hi~n di~n dong du cua Quy c6 dong.
Tran trgng kinh chao.

Noi gl'ri:

- Nhu tren;
- Ban Ki~m soar;
- Thanh vien HDQT;
- Luu C6ng ty.
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GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội ñồng Cổ ñông Thường niên năm 2013
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Người ủy quyền:
Họ và tên: ....................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CMND số: ............................. cấp ngày............................ tại........................................................
Là Cổ ñông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
Mã số Cổ ñông: ............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: .......................................................................................................................
Người ñược ủy quyền:
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CMND số: ............................. cấp ngày............................ tại........................................................
Số cổ phần ñược ủy quyền: ..........................................................................................................
Nội dung và phạm vi ủy quyền: Người ñược ủy quyền ñược tham dự và biểu quyết tại Đại hội
ñồng Cổ ñông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật
Biển trong phạm vi số cổ phần ñược ủy quyền nêu trên.
Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt ñầu ñến khi kết thúc Đại hội
ñồng Cổ ñông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật
Biển vào ngày 28/06/2014.
………………………., ngày …… tháng …… năm 2014
Chữ ký người ñược ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

