SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiniess

CERTIFICATE AUTHORIZED TO ATTEND
Dear: Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company
1. Attending confirmation The Annual Meeting of Shareholders - MASCO.
We are / I am:……………………………………………………………………………….
BR Code/ID No:…………………….Dated:………/……./…….Place:…………...……..
Address:………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………………………….……………………………
I am/ We are holding………………….. shares (By word:………………............…….…)
2. Authorization attending the meeting:
According to The Law No. 59/2020/QH14 on Enterprises in Vietnam, We/ I authorize
Chairman of Board of Management of Danang Airport Services Joint Stock Company to
attend the meeting.
Content authorized by:
The attorney represents The Authorized to attend 2022 MASCO’s Annual General
Meeting of Shareholders and implement all the Rights and the Duties relating to the
number of authorized shares.
We committed to observe strictly all the provisions of MASCO’s regulation, we also take
legal responsibility for making this Authorization as well as committing not to provide
any complaints or lawsuits to MASCO./.

Authorized person
(Signature and full name)

Please sent to email:
tuannguyen@masco.com.vn

………, year …… month…… date……
Shareholders
(Signature and name, stamp if the organization)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày …… tháng …… năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
1. Bên ủy quyền:
Tên cổ đông: ....................................................................................................................
CMND/ Hộ chiếu số: ........................ cấp ngày:.....................tại:.........................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................................
Mã số cổ đông: .................................... Số cổ phần hiện có: ...............................................
2. Bên nhận ủy quyền:
Ông (Bà): .............................................................................................................................
CMND/ Hộ chiếu số:............................ cấp ngày:......................tại:...................
Địa chỉ: ....................................................................
Điện thoại:.......................
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên tổ chức ngày 24/06/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay
Đà Nẵng (MASCO).
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ
Hàng không sân bay Đà Nẵng.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người liên hệ: Mr Tuấn
- Phone: 0905.115745;
- email: tuannguyen@masco.com.vn

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

