




 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn 

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

Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Thẻ Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức (GCNĐKDN): ..........................................      

Cấp ngày: ................................................... Nơi cấp: ................................................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................   

Điện thoại: ........................................ Email:  ...........................................................................  

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:  ...........................................................  

Chức vụ:  .....................................................  ............................................................................  

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn là: . . . . . . . . .. ..............  

Số cổ phần bằng chữ:  ..............................................................................................................  

Tôi/ chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28/07/2022, nay xác 

nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức (đánh dấu chéo vào 01 ô xác nhận) sau đây: 

 Trực tiếp tham dự đại hội 
  

 Ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội 

 (có giấy ủy quyền đính kèm) 

Trân trọng thông báo./. 

………….., ngày…tháng….năm 2022 

   Cổ đông 

(Đối với cá nhân: Ký xác nhận và ghi rõ họ tên;  

Đối với tổ chức: phải có chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ngày     tháng    năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v Tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn 

1.Bên Ủy quyền: 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): ............................  .....................................................................  

Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Thẻ Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là tổ chức (GCNĐKDN): ............................................   

Cấp ngày: .............................................................. Nơi cấp:  ......................................................   

Địa chỉ:   .....................................................................................................................................  

Điện thoại: ............................................................  Email: ..........................................................  

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: ..............................................................  

Chức vụ: ...............................................................  .....................................................................  

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn là: ...................................  

Số cổ phần bằng chữ:  ................................................................................................................  

2. Bên nhận Ủy quyền: 

Ông/Bà/Công ty (nếu ủy quyền cho tổ chức): ............................................................................   

Số CMND/CCCD/GCNĐKDN: ................................................................................................  

Cấp ngày: ........................................ Nơi cấp: .............................................................................    

Địa chỉ:   .....................................................................................................................................  

Điện thoại: ............................................................  Email:  .........................................................  

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức nhận ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho Tổ 

chức): ....................................................................  .....................................................................   

3. Nội dung ủy quyền 

Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được 

tổ chức vào ngày 28/07/2022.  

Số cổ phần ủy quyền:............................ Bằng chữ:  ........................................................  

 ..............................................................  ..........................................................................  

4. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn được tổ chức vào ngày 28/07/2022.  

5. Trách nhiệm của Bên nhận ủy quyền 
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Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền và không được 

ủy quyền lại cho bên thứ ba. 

6. Cam kết 

Chúng tôi xin 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. 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                         BÊN ỦY QUYỀN 

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

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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