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Quang Nam, April 10th,  2020

GIẤY MỜI THAM DỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

INVITATION TO ATTEND 
THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING 

 Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

 Respecfully submit to :  Petro center Corporation’s honoured shareholders

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trân trọng thông báo và
kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau/Petro
center Corporation’s Board of Directors would like to respectfully notice and invite honoured
shareholders to attend the  Annual General shareholders’ meeting in 2020 as follow :

Tên chứng khoán/Name of securities : Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền
Trung/Share of Petro Center Corporation 

Mã chứng khoán/Code of securities : PMG  

Tỷ lệ thực hiện/Performance rate :  Mỗi cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết/Each share
exercise only 1 voting right 

1. Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 29/04/2020 

    Time : 08 : 30 AM, April 29th, 2020.

2. Địa điểm : Văn Phòng Công ty cổ phần Gas Miền Trung – Lô 6 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, 
Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
    Location :  Mien Trung Gas Joint Stock Company office – Lot 6 Dien Nam – Dien Ngoc
industrial zone, Dien Ngoc Ward, Dien Ban town, Quang Nam province

3. Nội dung/Content : Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm
giấy mời)/Annual General shareholders’ meeting (Meeting programme attached to the invitation)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật tại website Công ty : www.petrocenter.com.vn.
Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này/Documents of the annual general
shareholders’  meeting  is  posted  on  the  Company’s  website  www  .petrocenter.com.vn.  Please
honoured shareholders download documents and forms at this website address

4. Điều kiện tham dự/Condition of attendance : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ
phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng
26/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ/All shareholders of Petro center
corporation are named with record date list of shareholders March 26th, 2020 or those who are
rightfully authorized to participate.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong số
thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm tham dự. Người nhận ủy quyền

http://www.petrocenter.com.vn/
mailto:info@petrocenter.com
http://www.petrocenter.com.vn/
http://www.petrocenter.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233                            Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com  .vn                  Web: www.petrocenter.com.vn 

không  được  ủy quyền  cho  người  thứ  ba/Shareholders  who  are unable  to  attend  the  Annual
general shareholders’ meeting can still authorize others or one member of the Board of Directors
as attached Power of  attorney form to attend.  Proxy is  not  entitled  to authorize to  the third
person. 

 Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự
hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2020 thông
qua các hình thức : thư, điện thoại, fax, email… theo địa chỉ/For convinience of organisation,
please honoured shareholders confirm the registration or authorize other to attend before 04:00

pm April 27th, 2020 via either of : letter, telephone, fax, email... by address 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
PETRO CENTER CORPORATION
Địa chỉ : Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam
Address : Lot 4, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Nam Bac ward, Dien Ban
town, Quang Nam province 
Điện thoại/Telephone : 0235.3 947 233 Fax : 0235.3 947 244 
Email : petromientrung@gmail.com                  

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau/
Shareholders or Proxy attend the meeting, please present the following papers :

 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/Identity card or passport.

 -  Giấy  ủy quyền tham dự Đại  hội  (đối  với  trường  hợp nhận ủy quyền tham dự Đại
hội)/Power of Attorney to participate meeting (in case of proxy to attend the meeting).

Trân trọng kính mời.

Yours faithfully, 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

(đã ký/signed)

Nguyễn Tiến Lãng
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