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

GIẤY ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền (Bên A):
Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….
Số CMND: ………………. ngày cấp: …………………. tại …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………………………………………
Hiện tại là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
Số lượng chứng khoán sở hữu : …………………… cô phiếu
Bên nhận ủy quyền (Bên B):
Ông/Bà : ……………………………………………………………………………………….
Số CMND: ………………. ngày cấp: …………………. tại …………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………………………………………
Điều 1. Nội dung và phạm vi ủy quyền
Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Liên hệ với phòng Quan hệ cổ
đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ký nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
Thời hạn ủy quyền
Kể từ ngày ….. tháng …. năm ……. cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
Điều 2. Nghĩa vụ của các bên
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công
việc nêu trên.
3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
Điều 3. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa
và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.
Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

…………………………..

………………………….

