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GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Mã CK: SHC 
 

 
Kính gởi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN 

 
1. Bên ủy quyền: 

Tên cổ đông (cá nhân)/ Tên tổ chức:  ............................................................................  
CMND số/Giấy phép ĐKKD số:  .......................... cấp ngày:  .......................................  
Nơi cấp:  .........................................................................................................................  
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................    
Hiện đang sở hữu ……… ..................  cổ phần của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn  
(Bằng chữ:  ..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………....cổ phần) 

2. Bên nhận ủy quyền:  
Xin ủy quyền lại cho Ông /Bà: ..........  ............................................................................  
CMND số:.......................... cấp ngày:  .................... Nơi cấp: ........................................   
Địa chỉ: ..................................................................................  ........................................  
Hoặc ủy quyền cho: 

� Bà Nguyễn Thị Vân Anh. - Tổng giám đốc  – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn. 
    

3. Nội dung và cam kết: 
� Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền  tham dự, phát biểu và biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn 
với số cổ phiếu mà bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách như quy định, và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 

� Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 
� Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn thành công. 
 

 …………., ngày…….tháng 04 năm 2020. 
 Người được ủy quyền        Người ủy quyền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú : 

- Nếu Cổ đông là pháp nhân thì ghi tên Công ty, địa chỉ,  Người Đại diện pháp luật ký và đóng dấu Công ty.  

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, xin Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự  hoặc ủy quyền tham 

dự trước ngày 24/04/2020 qua email tchc@saigonmaritime.vn, điện thoại hoặc fax.  

- Khi đến tham dự vui lòng mang theo giấy CMND và giấy ủy quyền.  

- Liên hệ Ms.Châu : (08).38261627/28/29/30 ext: 0, 0937867499 - Fax: (08)3.9404300.  

                                                 


