
GIRY ÜY QUYÊN

D41 HQI NHÀ DRU TU THU'dNG MÊN NRM TAI CHiNH 2018
QUt DRU TU' BAT DONG SAN TECHCOM NAM (TCREIT)

côNG TY
CÔ' Qu' Dàu ttr Bât dong sin Techcom Viêt Nam (TCREIT)

QUÂN LY

u tr cd nhân:

ttr•

Dia r
sé CMND/CCCD/HO chiéu: ............. ngày câp

noi câp .......................................

tài khoàn giao dich chtmg chi quy: ......

Sé lurqng Ch(mg chi Quy dang nim git'

Dbi Nhà Dàu tr tb chü•c:

Tên Nhà Dàu ttr•

Dia chi:

sé GPTL/GCNDKDN
noi câp

Sé tài khoàn giao dich chtng chi quy•

Ngtròi dai dièn phâp luat•

chtmg chi quy toi ngày 20/03/2019.

. ngày câp

sé CMND/CCCD/HO chiéu• . ngày câp

noi câp

lurqng Ch(mg chi Quy dang nim giü: . . chtmg chi quy tai ngày 20/03/2019.

Nay, Tôi ùy quyèn cho:

l. Thành viên Ban dai dièn Quy:

Û Ông Nguyen Xuân Minh — Chù tich

Û Bà Dô Tü Anh — Thành viên

Û Ông D4ng Thé Dtc — Thành viên

2. Ban dièu hành Công ty Cò phàn Quàn IY Quy KY Thwng:

Û Ông Dang Luu Düng — Tòng Giâm déc

Hoac 3. Ông/Bà•

Dia chi•

sé CMND/CCCD/HO chiéu: ...

noi câp

ngày câp

f)trqc quyèn thay thé Tôi/Công ty tham và biéu quyét tai Dai hOi Nhà Dàu tu thuròng nièn nam tài chinh

2018 Quy Dàu Bât dong sàn Techcom Viêt Nam (TCREIT) tò chtc vào Thü s{u, ngày 12/04/2019.

Ngtrò•i dtrçc üy quyèn

(KY, dông dâu và ghi rô ho tên)

Ngtròi ùy quyèn

(KY, dông dàu và ghi ro ho tên)

Nhà Dhu tu vui lòng giri bàn scan Giây by quyèn trtr6c ngày 05/04/2019 toi dia chi theo

tài khoàn CCQI Uy quyen tham du.
Ngtròi (firqc ùy quyèn xuàt trinh CMND/CCCD/HO chiul và thur m&i/giây uy quyèn khi tham Doi hOi.


