
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------- 

GIẤY UỶ QUYỀN1  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG 
(Mẫu dành cho tổ chức) 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nha Trang 
 

Hôm nay, ngày........../........../ 2020, tại........................................................................................... 

Tên tổ chức: .................................................................................................................................... 

Đại diện bởi: ............................................................Chức vụ: ...................................................... 

Giấy CNĐKDN/ĐKSH số: ......................................Ngày cấp: ..................................................... 

Nơi cấp: .................................................................................................. ..................................... 

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

Hiện chúng tôi đang sở hữu: ...................................cổ phần của Công ty CP Cảng Nha Trang. 

Chúng tôi làm giấy này uỷ quyền cho: 

Ông/Bà:.................................................................................. ......................................................... 

Chức vụ: ......................................... ................................................................................................ 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.......................................Ngày cấp: ................................................... 

Nơi cấp: ........................................................................................................................................... 

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

Ông/Bà.....................................................là người đại diện cho .......................................... cổ phần 

của chúng tôi, thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang tổ chức vào ngày 30/06/2020 để thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang. 

Bên nhận ủy quyền  Bên ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

                                                 
1 Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do 

Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm 

quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự 

ĐHĐCĐ. 
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