
GIẤY ỦY QUYỀN 
 

Tên cổ đông: ................................................................................................................................ 

CMND / Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân người Việt Nam) số: ……………..…… 

Giấy CN ĐKDN / QĐ thành lập (đối với cổ đông là tổ chức trong nước) số: …………………. 

Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số: ................................................ 

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

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................... 

(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới: 

Người đại diện theo pháp luật:  

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………… 

CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: …………………………………………………………… 

Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………) 

 

Số cổ phần nắm giữ: ..................... cổ phần. 

(“Người Ủy Quyền”) 

 

bằng văn bản này ủy quyền cho: 

 

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

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số1 :  ……......................................................................... 

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

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................ 

(“Người Được Ủy Quyền”) 

 

được quyền thay mặt Người Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc 

sở hữu của Người Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan được tổ chức vào ngày 

…./4/2021.  

 

Người Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền trên. 

 

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất 

công việc nêu trên. 

 

.........................., ngày ....... tháng ........ năm 2021 

NGƯỜI ỦY QUYỀN2 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – đối với cổ 

đông là tổ chức) 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Người Được Ủy Quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người 

Được Ủy Quyền và bản sao (photocopy) CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người Ủy Quyền khi đăng ký 

tham dự.  
2 Nếu cổ đông là tổ chức thì Người Ủy Quyền phải là người đại diện theo pháp luật.  


