
 

Ghi chú: Xin vui lòng gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 17h00’ ngày 29/06/2020 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội. 

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ 
Địa chỉ:  Phòng Tổ chức - Hành chính, công ty CP Cảng Rau Quả  
 Số 1, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM 

Điện thoại: 098 857 1484_Mr Hiến Fax: 028.38733342 Email: rauqua@gmail.com 

 

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

 
GIẤY UỶ QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ  

1. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông: ...........................................................................................................  Mã CĐ:  .........................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:  ...........................................................   Ngày cấp: .....................................................  

Tại:  .............................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu:  ............................................................ CP 

(Bằng chữ: .............................................................................................................................................................................................. ) 

2. Bên đại diện được ủy quyền: 

Tên cá nhân/tổ chức:  .........................................................................................  Mã CĐ (nếu có): ......................................  

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:  ............   Ngày cấp: .....................................................  

Tại:  .............................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................................................................  

Số cổ phần được ủy quyền:  .......................................... CP  

(Bằng chữ: .............................................................................................................................................................................................. ) 

3. Nội dung ủy quyền 

Bên đại diện được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần Cổ Phần Cảng Rau Quả và thực hiện mọi quyền lợi và 
nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 
các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty. 

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Đại diện được ủy 
quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác. 

 
BÊN ĐẠI ĐIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

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

__________, ngày       tháng       năm 2020               
  BÊN UỶ QUYỀN 

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

 

mailto:rauqua@gmail.com

