
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……….……. , ngày     tháng     năm 2020 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin 

Bên ủy quyền: ...........................................................................................................  

Số CMND/ĐKKD số: ................ cấp ngày: .................. tại: ........................................  

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

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................  

Mã số cổ đông:.......  Số cổ phần hiện có:....................................................................  

Bên nhận ủy quyền ( ông; bà):...................................................................................  

CMND số: .................................. cấp ngày:................Nơi cấp:................................ 

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

Điện thoại: .................................................................................................................  

Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và bỏ phiếu/biểu quyết các vấn 
đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong phạm vi ..................  
cổ phần trên tổng số .................... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền. 

Cam kết: 

- Bên nhận uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật; Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, 

thương mại và dịch vụ - Vinacomin và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.  

-  Bên ủy quyền 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; Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, 
Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin  đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, 
kiện cáo gì đối với Công ty. 

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cám ơn./. 

     Người được ủy quyền                                                       Người ủy quyền 

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)  
                       

 

 

 

 

 


