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Kinh gll1.' CO nONG CONG TV CO PHAN TU' VAN TIIIET KE

CANG - KY THU~T BIEN

Cong ty C6 philn Tu van Thi~t k&Cang - Ky thu~t Bi&n (PORTCOAST) tran trgng kinh mai
Quy e6 dong tham d\I D(li hQi d6ng C6 dong thuimg nien nam 2012 nhu sau:

1.

2.

Thai gian:

Dia di~m:

09:00 ngay thtl sau 31/05/2013

Van phong Porteoast, 56 328 Nguy~n Trgng Tuy&n, Phuong 2,
Qu~n Tan Binh. Tp.ll6 Chi Minh.

3. NQi dung d(li hQi:
Di~u ehinh thai h(ln ehi tra e6 tire;
MQt s6 nQidung khae lien quan d~n tinh hinh hO(ltdQng C6ng ty.

4. Tai lieU d(li hQi: Quy e6 d6ng vui long xem t(li website elm Porteoast
(www.porteoast.eom.vn).

5. Thai gian eh6t danh saeh e6 d6ng: 16:00 ngay 30/05/2013.

6. Truang hqp Quy e6 dong uy quyEn tham d\I va bi~u quy~t t(li D(li hQi d6ng C6 dong
Thuang nien nam 2012 xin vui long gui Oiay uy quyEn (theo mfru dinh kem) v~ Cong ty
truae 16:00 ngay 30/05/2013 theo dja ehi sau:

Cong ty c6 pl,,!n Tu \'(;n Thidt kd Ccing - K;' thueit Bidn
328 NguyJn Tr(Jng Tl(ydn. Plu{(Jng 2. QUein Ttin Binh. Tp. 11,) Chi Minh
Nguai nhein: Bli Ngl(yJn Thi Ttim Trinh

Thlinh vien lI(ii d,)ng Quan tri - Giam ,Me Tlii ehinh - NI"in SIr

*1 Llrl( v: S6 lugng e6 dong eua Porteoast dlfge mai tham d\I D(li hQi d6ng C6 dong
thlfang nien kh6ng kh6ng eh~ nhung do m(it b~ng t6 ehue eo h(ln eh&nen khuy&n khieh
vice eae e6 d6ng eo 56 e6 philn so hUll nh6, Ie tty quyEn nguiri d(li dien dam bao s6 e6
philn du 2% d\I hgp.

Rat mong S\I hien dien d6ng du eua Quy C6 d6ng.

No; gtii:
- Nhu tren;
- Ban Ki~m soal;
- Thanh vien !lOQT:
- L.lrtJ C6ng ty.

Triin T:.1nPhuc

http://www.porteoast.eom.vn.
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GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v: Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 

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 đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển 

Mã số Cổ đông: ............................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu: .......................................................................................................................  

Người được ủy quyền: 

Họ và tên: .....................................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

CMND số:............................. cấp ngày............................ tại........................................................  

Số cổ phần được ủy quyền: ..........................................................................................................  

Nội dung và phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền được tham dự và biểu quyết tại Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ 
thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên. 

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội 
đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật 
Biển vào ngày 31/05/2013. 

 

  ………………………., ngày     tháng 05 năm 2013 

 Chữ ký người được ủy quyền Người ủy quyền 
 (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 
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