
- Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy quyền và Bên được Ủy quyền. Trường hợp 

Bên Được Ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của 

tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự). 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam 

Tên cổ đông: ……………………………………………………………………………................... 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………....................... 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………......... 

Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp: …………………………………............. 

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): ………………………….….......... 

Tổng số cổ phần sở hữu: ……………………… Loại cổ phần: ………………………………......... 

(Sau đây gọi tắt là “Bên ủy quyền”) 

Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây: 

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………............ 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………......................... 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……………………............... 

Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp: ……………………………………........... 

Số điện thoại: …………………………………... Email: ………….…………………………............ 

(Sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền”) 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Bên được ủy quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên ủy quyền liên quan đến 

……….. cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản 

và Luyện kim Việt Nam (“Công ty”) được tổ chức ngày 09/03/2023 và thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành 

và Điều lệ công ty. 

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo 

Giấy ủy quyền. 

Các bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền 

và nhận ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều 

lệ công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công 

ty. 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0975893886    Email: huongvphn@gmail.com     Website: https://mirex.vn/ 

mailto:huongvphn@gmail.com
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