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VĂN BẢN ỦY QUYỀN 
(Dành cho cổ đông là đại diện theo ủy quyền của tổ chức) 

Tôi ký tên dưới đây là………………………………………………………………………………………, là đại diện theo ủy 

quyền cho phần vốn góp của …………………………………………………………………………………………………………... 

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ........................ ngày cấp ....................... Nơi cấp....................................  

Trụ sở chính:… …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

với số cổ phần mà tổ chức chúng tôi sở hữu tại CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ 

Đức là ……..…………………….cổ phần. 

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: 

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

Số CMND: …………………………………… Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp:…………………………… 

Chức vụ hiện nay tại CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức (nếu 

có):……………………………… ……………………………………. 

Hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Công ty sau (đánh dấu  vào ô 

trống): 

 Ông LÊ CHÍ HIẾU – Chủ tịch  

 Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG – Phó chủ tịch  

được quyền thay mặt tôi tham dự họp Đại Hội Cổ Đông lần thứ nhất - năm 2018 của CTCP Quản lý 

và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.  

Tôi 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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý & Kinh doanh Chợ Nông Sản 

Thủ Đức, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty. 

                     TP.HCM,  ngày   tháng    năm 2018 

   Người được ủy quyền 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 Người ủy quyền 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 31/05/2018. 

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi giấy ủy quyền/fax “Văn bản ủy quyền” này đến văn 

phòng công ty trước 16:00 ngày 08/08/2018 qua số Fax: (028) 3729.0888. 

-  Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền này kèm theo CMND/hộ 

chiếu (bản photo) của Người ủy quyền nộp cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội. 

http://www.thuducagromarket.com/

