
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):
Tên cá nhâ/tổ chức:..................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:................................cấp ngày.........................tại..................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu:..................................................................................................................
(Bằng chữ:................................................................................................................................
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):
Tên cá nhân:.............................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số:................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền:......................................................................................................
( Bằng chữ:...............................................................................................................................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau: 
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và
Khoáng sản Hà Giang vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại
Đại hội đồng cổ đông với:.................................. cổ phần mà bên A sở hữu.
THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông
nhiệm kỳ 2016 -2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức
vào ngày 22 tháng 4 năm 2016.
NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:
- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc
ủy quyền.
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt
quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại
phát sinh.
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để
bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể
biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã
ủy quyền cho bên B thực hiện
                                                                                 ................, ngày.........tháng..........năm............

             BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                                  BÊN ỦY QUYỀN
                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           ( Ký, ghi rõ họ tên)


