


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

                Kính gửi :          CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN (SCSC)   

 

- Tên Cổ đông ủy quyền:  ........................................................................................................... 

- Mã Cổ đông:  

 

- CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:  ...................................................................... 

- Do :  ........................................................... Ngày cấp : ............................................................ 

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

- Điện thoại:  .............................................................................................................................. 

- Số cổ phần sở hữu:  .................................................................................................... cổ phần 

Ủy quyền cho người nhận ủy quyền theo thông tin dưới đây thay mặt tôi tham dự Đại hội Đồng 

Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn vào ngày 

15/04/2016 và biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội. 

Thông tin người nhận ủy quyền:          

- Tên cá nhân/ người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:  ...................................................... 

- CMND/Hộ chiếu số:  ..................................  ............................................................................ 

- Do:  ........................................................... Ngày cấp:  ............................................................ 

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

- Điện thoại:  .................................................  ............................................................................ 

Hoặc ủy quyền cho một trong các Cá nhân đang điều hành Công ty theo danh sách sau: 

(Đánh dấu X  vào ô của người muốn chọn để ủy quyền )  

UQ Tt Họ và Tên CMND Chức vụ 

 1. BÙI THỊ THU HƯƠNG 022774412 Chủ Tịch HĐQT  

 2. NGUYỄN QUỐC KHÁNH 021722519 Tổng giám đốc  

 3. BÙI Á ĐÔNG 024000836 Trưởng Ban Kiểm soát 

                                                                                    Ngày          tháng    năm 2016 

        Bên nhận ủy quyền                                                                            Bên  ủy quyền 

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

                                                      

                                                  

 

 

Lưu ý: 

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội Đồng Cổ đông phải được lập thành văn bản theo 

mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông (đối với Tổ chức phải có dấu và chữ ký của người đại 

diện theo pháp luật) và người được ủy quyền dự họp. 

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người 

khác. 


