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Mã chứng khoán S99

tháng 06 năm 2018.

Ngày

GIẤY ĐĂNG KÝ hoặc ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI

----Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Mã CĐ:

Tên cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu /Mã số doanh nghiệp: ..........................................................................
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.................................................
Số CMND .......................................... Email ...............................Điện thoại ........................
Tổng số cổ phần sở hữu đến 13/06/2018 là :

cổ phần.

Tôi /Chúng tôi: □ Đăng ký đến tham dự Đại hội (ho c)

□ Ủy quyền cho người có tên dưới đây:
- Họ và tên:.......................................................................................................................
+ CMND /CCCD /Hộ chiếu số: ...... .................................. ....................................
+ Địa chỉ: ................................................................................................................
+ Điện thoại: ....................................... : ...................................................................
(ho c)

- Uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, có tên sau đây:

□ Ông Nguyễn Công Hùng - CT HĐQT
□ Ông Lương Thanh Tùng - UV HĐQT/TGĐ
□ Ông Đoàn Thế Anh
- Uỷ viên HĐQT
□ Ông Nguyễn Văn Phúc - Uỷ viên HĐQT
Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại đại hội.
Giấy uỷ quyền có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo
giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Người nhận ủy quyền

Cổ đông ủy quyền /Đăng ký tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký ho c uỷ quyền này cho Ban tổ chức trước 16h00 ngày 28/06/2018 ho c
Fax về Công ty theo số 024 3768 4490; ho c gửi file ảnh giấy ủy quyền theo địa chỉ Email: sci@scigroup.vn ;
hoạc gửi trực tiếp tại Đại hội.

