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GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A) 

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

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ĐKKD: …..……………………………................. 

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

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

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):……………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………………… 

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

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày …/…/2017): …………………………(Bằng 

chữ:…………………………………………………….) cổ phần 

BÊN NHÂṆ ỦY QUYỀN (BÊN B)  

     Tên cá nhân: ……………………………….……………………..…………………………... 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………………… 

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

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

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 

Group. 

I. NÔỊ DUNG ỦY QUYỀN: 

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau: 

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 29 tháng 06 năm 2017. 

2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số 

cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật. 

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP. 

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu 

tại Giấy ủy quyền này. 

……., ngày …… tháng …… năm 2017 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN ỦY QUYỀN 

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