
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

MẪU CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN  
V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) 

 
1. Thông tin cổ đông: 

Tên cổ đồng: ………………………………….Mã sổ cổ đồng: ................................ 

Địa chỉ: ……………………………………….. Số điện thoại: ……………………. 

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN…………............ ngày cấp…….……nơi cấp:……… … 

Số cổ phần sở hữu:………………. (Bằng chữ:…………………………….cổ phần) 

 

2. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: 

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:………………………………………………… 

Người được ủy quyền: ………………………Mã sổ cổ đông (nếu có):………….. 

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN……………. ngày cấp…………nơi cấp:…………… .. 

Số cổ phần sở hữu:………… (Bằng chữ:…………………………….cổ phần) 

 

Hoặc 
 

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của          

SOVIGAZ (“HĐQT”) sau:  

           (đánh dấu x vào ô vuông) 

 Ông Phạm Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT  

 Ông Trịnh Anh Phong – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

 Ông Đỗ Trọng Tín – thành viên HĐQT 

 Bà Phạm Thị Huyền – thành viên HĐQT 

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương 

ứng với số cổ phần đại diện. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người 

được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba và phải trình 

giấy ủy quyền trước đó. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và 

cam, kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN          ………, ngày …. tháng ….năm 2021 

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  CỔ ĐÔNG 

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về 

người được ủy quyền trong phần 2.1 hoặc 2.2. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận. 

Đề nghị quý cổ đông fax trước giấy này theo số: 028.39.400.942 hoặc email đến địa chỉ bui.diem@sovigaz.com hoặc gửi 

về cô Bùi Thanh Diễm – P.TCKT, số 1-3 Nguyễn Trường Tộ – P.12 – Q.4 – TP.HCM để xác nhận tham dự trước 16 giờ 

ngày 23/4/2021 (thứ Sáu). 

Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, mẫu chỉ định ủy quyền bản chính (nếu đã 

gửi Công ty theo bản fax hoặc thư điện tử) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.  
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