
Lưu ý: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến  

Note: Please send this authorization letter with the Written opinion Form 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness  

-------***------- 

GIẤY UỶ QUYỀN/ AUTHORIZATION LETTER 

BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

VOTING BY WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS 

 

Kính gửi:    CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý 
   To:   Vietnam Italy Steel Join Stock Company 

 

Tên cá nhân/tổ chức:....................................................................................................... 

         Individual/Organization: ................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/ĐKKD:................................ Ngày cấp.................. Nơi cấp.......................... 

ID card / Business Registration Certificate No.: ...................issued on: .. .. ..............in:........................ 

Địa chỉ/ Address:............................................................................................................................ 

Người đại diện (nếu có): ……………………………………………………………………… 

Representative (if any)................................................................................................... ......................... 

Số cổ phần sở hữu:....................cổ phần (Bằng chữ:.................................................................) 

Number of shares owned (1):....................( In word:……………………………………………….) 

Nay xác nhận ủy quyền cho/ Confirmation authorization for: 

Tên cá nhân/tổ chức:.................................................................................................................... 

Individual/Organization:  

Số CMND/CCCD/ĐKKD:................................ Ngày cấp.................. Nơi cấp.......................... 

ID card / Business Registration Certificate No.: ...................issued on: .. .. ..............in:........................ 

Địa chỉ/ Adress:………………………………………………………………………….……… 

Số cổ phần uỷ quyền :....................cổ phần (Bằng chữ:.............................................................) 

Number of shares owned (1):....................( In word:……………………………………………….) 

Trong trường hợp cổ đông không thể uỷ quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng uỷ 

quyền cho HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: 

 In case shareholders cannot attend and cannot authorize others, please authorize the 

Company's Board of Management of the Company according to the following list: 

 

 

 



Lưu ý: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến  

Note: Please send this authorization letter with the Written opinion Form 

 

No. 
Họ và tên/ First and Last 

name 
Chức vụ/ Position 

Số cổ phần uỷ quyền/ 

Number of shares authorized 

1 Mr. Hiroshi Kunimaru Chủ tịch HĐQT/ 
Chairman of the BOM 

 

2 Mr. Yasuhiro Yonemura Ủy viên HĐQT 

Member of the BOM 

 

3 Mr. Shin Yasuda Ủy viên HĐQT 

Member of the BOM 

 

4 Mr. Đinh Quốc Thái Ủy viên HĐQT 

Member of the BOM 

 

5 Mr. Lê Thành Thực Ủy viên HĐQT 

Member of the BOM 

 

Người được uỷ quyền có quyền thay thế tôi biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý theo Phiếu lấy ý kiến ngày 05/01/2022 của Công 

ty. Người nhận ủy quyền không được uỷ quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

The authorized person has the right to instead me to vote on all issues that need to written 

shareholders' opinions in writing of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company according to the 

opinion form dated January 5th, 2022 of the Company. The Authorized Recipient may not re-

authorize any third party. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến. 

The Authorization Letter is valid from the date of signing until the expiration of the time limit 

for written opinion collection. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý. 

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current 

provisions of the Law and the Charter of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company. 

        …………, ngày..…tháng….năm 2022 

…………, date…. Month…. Year 2022 

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

Authorized party 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

(sign, write full name and seal (if any)) 

 

BÊN UỶ QUYỀN 

Corfirmation of Shareholder/ Mandator 

(Sign and write full name) 

(sign, write full name and seal (if any)) 

 
 

 

 

 

 

 

 


