
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
 
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): ...........................................................................................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.......................….cấp ngày: ..................................................  
tại: ........................................................................................................................................................  
Địa chỉ: ................................................................................................................................................  
Điện thoại:  ..........................................................................................................................................  
Số cổ phần sở hữu:  .............................................................................................................................  
(Bằng chữ  .......................................................................................................................................... ) 
Theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần lương 
thực Thực phẩm Safoco được tổ chức vào ngày 10/4/2020. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận việc tham 
dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau (Vui lòng đánh dấu vào ô vuông theo các mục dưới đây): 

1.  Trực tiếp tham dự 

2.  Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự 
- Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền: ....................................................................................  
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.......................….cấp ngày: ...................................  
- Tại: ........................................................................................................................................  
- Địa chỉ: ..................................................................................................................................  
- Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................................  
(Bằng chữ: .............................................................................................................................. ) 
Bên được ủy quyền (gọi tắt là bên B) có quyền đại diện cho bên ủy quyền (gọi tắt là bên A) 
tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco được tổ chức vào ngày 10 tháng 
4 năm 2020; 
Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền và không được ủy 
quyền cho bên thứ ba, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh. 

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội. Tôi/Chúng 
tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.   

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(đối với trường hợp ủy quyền) 

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc  
ký đóng dấu đối với tổ chức) 

 

……………, ngày …… tháng …… năm 20…. 
CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc  
ký đóng dấu đối với tổ chức) 

 
 

 


