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GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 
 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG 

1. Nội dung ủy quyền: 

 Bên ủy quyền: 

- Tên Cổ đông  : ……………………………………………………………………………………………… 

- Số cổ phần sở hữu  : ……………………………………………………………………………………………… 

- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: …………………………… Ngày cấp: ……/……/…………… 

- Địa chỉ  : ……………………………………………………………………………………………… 

- Điện thoại  : ……………………………………………………………………………………………… 

 Bên nhận ủy quyền:  

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

- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: …………………………… Ngày cấp: ……/……/…………… 

- Địa chỉ  : ……………………………………………………………………………………………… 

- Điện thoại  : ……………………………………………………………………………………………… 

- Số cổ phần được uỷ quyền: ………………………………………………………………………… 

Hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên trong danh sách dưới đây bằng cách đánh dấu 

“” vào ô bên trái tương ứng với người mà Cổ đông muốn chọn để ủy quyền.  

UQ TT Họ và Tên- Chức vụ Số CMND Ngày cấp Số cổ phần được uỷ 

quyền 

 1. Ông Nguyễn Duy Chính 

– Chủ tịch HĐQT 
   

 2. Bà Nguyễn Thị Yến – 

Thành viên HĐQT 

   

 3. Ông Lương Khánh Thiện 

– Thành viên HĐQT 

   

 4. Bà Phạm Thị Yến Vân – 

Thành viên HĐQT 

   

 5. 
Ông Trương Thanh Hiếu 

– Thành viên HĐQT 
   

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 Công ty và thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội cổ đông trong phạm vi số 

cổ phần được uỷ quyền.  

Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ khiếu nại hay 

tranh chấp nào sau này. 

2. Ghi chú: 

- Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội 

- Bên nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác  



  Kiên Giang, ngày … tháng 05 năm 2021 

  Bên nhận ủy quyền Bên ủy quyền 

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 


