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Mãã số doanh nghiệpp: 3700393217 do
d Sở Kế Hoạch
Đầầu Tư Tỉnh Bình D
Dương cấp lần đầầu ngày
066/07/2007, thay đổổi lần 13 ngày 27
7/02/2020
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Kín
nh gửi: QUÝ
Q
CỔ ĐÔNG

Hộii đồng Quản trị Công ty Cổ
C phần Miraae kính mời quý
q Cổ đông đến tham dự
ự phiên họp Đại
Đ hội đồng ccổ đông thườnng niên
năm
m 2021, được tổ chức như sau:
s
8
ngày 299 tháng 04 nă
ăm 2021
Thời giann tổ chức: từ 8h30,
Địa điểm
m tổ chức: Chi nhánh Côngg ty Cổ Phần Mirae
M
H
Yên Mỹỹ, Tỉnh Hưngg Yên
Xã Liêu Xá, Huyện
3. Nội dungg phiên họp:
QT
• Báo cáo của HĐQ
• Báo cáo của BKS
ng qua Báo cáo
c tài chính đã
đ được kiểm
m toán năm 20220 và Báo cáo
o tiền lương củủa Ban Tổng Giám
• Thôn
Đốc năm 2020
ng qua việc lự
ựa chọn Công ty
t kiểm toán cho
c năm 2021
• Thôn
• Thôn
ng qua việc phhân phối lợi nhhuận năm 20220, thù lao cho
o HĐQT & BK
KS
• Thôn
ng qua kế hoạạch sản xuất kiinh doanh năm
m 2021
• Thôn
ng qua việc Điều chỉnh Điều
u lệ Công ty
• Thôn
ng qua việc Điều chỉnh Quy
y chế quản trị công ty
• Thôn
ng qua Quy chhế hoạt động của
c Hội đồng quản
q
trị
• Thôn
ng qua Quy chhế hoạt động của
c Ban kiểm soát
• Các nội dung khácc thuộc thẩm quyền
q
của Đạii Hội Đồng Cổổ Đông
4. Tài liệu pphiên họp: Qu
uý cổ đông vuui lòng xem tàài liệu phiên hhọp tại Mục Thông
T
Tin Cổ
ổ Đông trên trrang thông tin
n điện
tử của Côông ty (www..miraejsc.com
m) từ ngày 07//04/2021
5. Đăng ký và ủy quyền tham dự:
Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự
ự họp trực tiếpp, biểu quyếtt bằng fax/ thhư điện tử hooặc ủy quyền tham dự choo người
khác theo mẫu đính kèm
k
với Văn phòng Hội đồng
đ
Quản trịị Công ty Cổ
ổ phần Mirae trước ngày 23/04/2021
2
th
heo các
cách sau:
• Gửi Giấy đănng ký hoặc ủy qquyền tham dự
ự theo mẫu đíính kèm qua Fax
F theo số: 0274
0
3791 037 – Gửi chị Đặngg Thanh
Thư
• Gửi email đếnn địa chỉ: miraaejointstockcoompany@gmaail.com
ho chị Thư theeo số :0274 37791 038 – số máy
m lẻ: 111
• Điện thoại ch
• Cổ đông hoặcc người đại diện
d
được ủy quyền
q
đến dự
ự họp mang thheo những tài liệu sau: Thư
ư mời tham dự
ự ; giấy
CMND/hộ ch
hiếu và giấy ủyy quyền dự họ
ọp bản gốc ( nếu
n có);
Hội đồng Quản trị
t trân trọng kính
k
mời quý cổ đông sắp xếp
x thời gian đến
đ dự để đảm
m bảo cho sự th
hành công củaa phiên họp!
Trâ
ân trọng kính chào./.
1.
2.
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GIẤY ĐĂNG KÝ
Ý THAM DỰ HOẶC ỦY QU
UYỀN THA
AM DỰ
PHIÊN HỌ
ỌP ĐẠI HỘ
ỘI ĐỒNG
G CỔ ĐÔN
NG THƯỜ
ỜNG NIÊN
N NĂM 20221
Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Côông Ty Cổ Phhần Mirae

Tên cổ đông: …
………………
………………
………………
………………
………………
………………………………………
……..
CMN
ND/ Hộ chiếếu /GĐKKD (nếu cổ đông là pháp nhhân):…………
…… Ngày cấp:
c …………
…………. Nơi
N cấp :..............
Ngư
ười đại diện (nếu
(
cổ đông
g là pháp nhâân) :…………
………………
………………
………………
………………………….…..
CMN
ND/Hộ chiếuu của người đại diện (nếuu là pháp nhâân) : ……………Ngày cấp: …………
……….…. Nơi
N cấp : ……
……

Quý
ý cổ đông vuii lòng chọn trong
t
các mụục dưới đây:
1. Đăng kýý dự họp trựcc tiếp :
2. Ủy quyềền cho ngườii khác đến dự
ự họp trực tiếếp:
3. Ủy quyềền cho ngườii khác biểu quyết
q
bằng faax hoặc thư điện
đ tử :
4. Gửi phiếếu biểu quyếết đến Công ty
t bằng số faax : …………
………………
………………
…..
5. Gửi phiếếu biểu quyếết đến Công ty
t bằng thư điện
đ tử : ……
………………
………………
…..
Nội dung ủy quyyền (nếu có)
ười được ủy qquyền : ........................................................................................................................ ……
………………
….
Ngư
CMN
ND /Hộ chiếếu/ GĐKKD (nếu là phápp nhân) :……
………………
….. Ngày cấp
p: ………… Nơi cấp : ………………
……
Ngư
ười đại diện (nếu
(
là pháp nhân) :………………………………
………………
………………
………………
………………
…
CMN
ND/Hộ chiếuu của người đại diện (nếuu là pháp nhâân) :…………
….…… Ngàày cấp: ………
….…… Nơi cấp : ………
……
Thay
y mặt tôi thaam dự và biểuu quyết các vấn
v đề thuộcc thẩm quyềnn của cổ đôngg trong phạm
m vi số cổ phhần sở hữu củủa tôi
trong phiên họp Đại Hội Đồn
ng Cổ Đông thường niênn của Công tyy cổ phần Miirae được tổ chức ngày 29/04/2021
Tôi hoàn toàn chhịu trách nhiiệm về việc ủy quyền nàày và cam kếết tuân thủ nghiêm
n
chỉnhh các quy địnnh hiện hành
h của
Pháp
p luật và Điềều lệ của Côn
ng ty Cổ phầần Mirae.

………….., ngàyy …… tháng ….. năm 2021
Cổ đôngg
(Ký , ghhi rõ họ tên & đóng dấu nếu
n là pháp nhân)
n

