
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
GIẤY ỦY QUYỀN 

 

1. Bên ủy quyền:  ......................................................................................................................................... 

CMND/CCCD/MSDN:  ................................................................................................................................  

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

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

Điện thoại: .................................................................... là cổ đông của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa (SHX)  

Sở hữu số cổ phần SHX:   ................................................................................................................ cổ phần  

(Bằng chữ:  .................................................................................................................................... cổ phần) 

2. Bên nhận ủy quyền (chọn 1 trong 2 lựa chọn dưới đây): 

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

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

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

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

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

HOẶC:  

2.2. Một trong những người thuộc thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) SHX có tên sau đây (chọn 
bằng cách đánh dấu chéo vào ô phía trước tên người được ủy quyền): 

 Ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT  Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Thành viên HĐQT, TGĐ 

 Bà Trương Ái Liễu, Thành viên HĐQT  Bà Trần Thiên Kim – Thành viên HĐQT 

 Ông Phạm Lê Thắng, Thành viên HĐQT  

3. Số cổ phần ủy quyền:  ....................................................................................................... cổ phần SHX 

(Bằng chữ:  ............................................................................................................................ cổ phần SHX) 

4. Nội dung ủy quyền: Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của SHX và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của 
Người ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền đúng theo pháp luật và 
Điều lệ SHX. 

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền chỉ có giá trị tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 của SHX.  

6. Cam kết: Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ SHX về việc thực hiện ủy quyền này.  

 

Người nhận ủy quyền 

 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày…....tháng…... năm 2021 

Người ủy quyền 

 

 


