




Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình: 

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ (bản chính); 

- Bản sao CMND (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND (bản chính) của người 

được ủy quyền. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 

……………………, ngày ... tháng 06 năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS 

Tôi tên là : ……………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………………………… 

CMND : …………………ngày cấp:……………Nơi cấp: …………………..  

Điện thoại : ……………………Email:..……………………………………….. 

Là chủ sở hữu số lượng : ……………………………..cổ phần. 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO: 

1. Ông/Bà có tên dưới đây: 

Ông/Bà : ………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………………….. 

CMND : ………………..ngày cấp: ……………..nơi cấp:……………………….  

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

2. Hoặc ủy quyền: 

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas có tên sau đây (vui lòng 

đánh dấu  hoặc  vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền). 

 Ông Vũ Thanh Hòa  Chủ tịch HĐQT 

  Ông Hirohisa Ikeno  Thành viên HĐQT độc lập 

 Ông Lại Văn Tú  Thành viên HĐQT  

 

Nội dung ủy quyền: 

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/06/2022 của Công ty cổ phần 

MT Gas. Được thực hiện đầy đủ các quyền cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

Bên ủy quyền và Bên được 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. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/06/2022 của Công ty cổ phần 

MT Gas. 

 Người được ủy quyền                   Người ủy quyền 

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


