
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o-------- 

GIẤY UỶ QUYỀN 

Căn cứ:  

 Bộ Luật Dân sự năm 2015; 

 Căn cứ vào thỏa thuận, nhu cầu và khả năng của các bên. 

 

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):                                            

Họ và tên:  ....................................................................................................................................  

Năm sinh:  ..................................................................  Điện thoại: ..............................................                                                         

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:  ......................................   Ngày cấp: ...............................................  

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

Bên ủy quyền là chủ sở hữu (ghi số lượng cổ phần):………………….cổ phần (bằng 

chữ: ………………………………………………………………………… cổ phần) của Công Ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Nova Consumer (Mã số doanh nghiệp: 0301447257) 

Giấy chứng nhận sỡ hữu cổ phần số:……………………………đề ngày  ......................................  

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):  

Họ và tên:  ....................................................................................................................................  

Năm sinh:  ..................................................................  Điện thoại: ..............................................                                                         

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:  ......................................    ..... Ngày 

cấp: ............................................................................   

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

                                                

Điều 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

- Bằng văn bản này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B được đại diện Bên A thực hiện các 

công việc sau: 

+ Liên hệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (gọi tắt “Nova Consumer”) để 

thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ việc nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tương 

ứng với toàn bộ số lượng cổ phần mà Bên A đang sở hữu;   

+ Nội dung ủy quyền bao gồm việc cung cấp hồ sơ, ký vào các biên bản, giấy tờ cần thiết   

theo yêu cầu của Nova Consumer và quy định của pháp luật; 



 

 

+ Bên B được nhận khoản tiền cổ tức như được đề cập tại Giấy ủy quyền này bằng hình 

thức nhận tiền mặt. 

Điều 2: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 

- Các Bên xác nhận việc ủy quyền là hoàn toàn tự nguyện, không Bên nào được quyền khiếu 

nại và không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Nova Consumer liên quan 

đến việc thực hiện các nội dung Ủy quyền. 

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

………………………, ngày……. tháng…….năm 2023 

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 


