CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
Số 1 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296.999.9999
Fax: 0296 3843239
Website: www.angimex.com.vn Email: info@angimex.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
Ngày 17/12/2021
––––––––––––––––––––

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Tên cổ đông: ............................................................................................................................................
CMND/CCCD/GPĐKKD số: .................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: ..............................................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................................
Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): ................................................................................
Số cổ phần sở hữu:………………cổ phần (Bằng chữ: ..........................................................................)
Nay tôi ủy quyền cho các Ông / Bà có tên dưới đây:
Ông/Bà:...................................................................................................................................................
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................................Ngày cấp: ......................Nơi cấp: ..............................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................................
Điện thoại: ...............................................................................................................................................
Email (*): .................................................................................................................................................
Số cổ phần ủy quyền: ………………….… cổ phần (Bằng chữ: ............................................................
................................................................................................................................................................)
Nội dung ủy quyền:
Ông /Bà …………………………………..là Người đại diện thay mặt tôi tham dự, phát biểu, biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, có
nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác,
cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông
theo quy định của pháp luật.
Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty
CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 17/12/2021.
………….., ngày

tháng

năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực
tuyến.

