




 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU 
1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 

 

Kính gửi:  - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018; 
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 

 
Tên cá nhân/Tổ chức: .............................................................................................................  
Địa chỉ: ....................................................................................................................................  
Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: ……………………, ngày cấp: ......................  
Nơi cấp: ..................................................................................................................................  
Số cổ phần sở hữu:..…………….... cổ phần.  
 

Nay Tôi ủy quyền cho: (*) 

1/ Ông Trần Văn Hậu      - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:  

2/ Ông Trần Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty: 

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

- Căn cước công dân/CMND số: ……………………………, ngày cấp: ...............................  
 Nơi cấp:  .........................................................................................................................  
- Điạ chỉ thường trú:  ........................................................................................................  
- Số điện thoại liên lạc:  ....................................................................................................  

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại Hội 
đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng 
Hậu được tổ chức vào ngày 31/01/2018 tại Khách sạn New World, TP.HCM. 

                                                                   ……………, ngày ….… tháng ……. năm 2018 

      Người nhận ủy quyền                                                         Người ủy quyền 
         (ký và ghi rõ họ tên)                                  (ký và ghi rõ họ tên, 

          đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
Ghi chú:    
- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người. 
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Căn cước công 

dân/CMND/Hộ chiếu của mình. 
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