
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUỶ SẢN MINH PHÚ 

Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Tel: (+84) 290-383-9391 - Fax: (+84) 290-366-8795 

 Website: http://minhphu.com/  

 

 

 

---------------------------- 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Bên ủy quyền  

- Tên cá nhân/Tổ chức:.................................................................................................................................  

- CMND/CCCD/số ĐKKD: ................................................................... cấp ngày: ......................................   

- Cấp bởi: ......................................................................................................................................................  

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

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

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

Bên được ủy quyền 

- Tên cá nhân/Tổ chức:.................................................................................................................................  

- CMND/CCCD/số ĐKKD: ................................................................... cấp ngày: ......................................  

- Cấp bởi: ......................................................................................................................................................  

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

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

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

Hoặc cổ đông có thể chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Văn Quang, vui lòng đánh dấu 

() vào ô:    

Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 

17/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương 

ứng với số cổ phần được uỷ quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp 

luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT. 

       Bên ủy quyền              Bên nhận ủy quyền  
           (ký, ghi rõ họ tên)                                                         (ký,  ghi rõ họ tên) 

   

 

 

 

 

Ghi chú:   
- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.  

- Nếu Bên ủy quyền chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi giấy ủy quyền về địa chỉ sau 

trước ngày 15/06/2021: 

Ban tổ chức ĐHĐCĐ – Tầng 8 Toà nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu,, quận 3. Tp. HCM 

http://minhphu.com/

