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

CONFIRM TO 
ATTEND THE  ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING IN 2020 

Kính gửi  :  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
       Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Respecfully submit to : Organizing Commitee of Annual General Shareholders’ meeting of 
     Petro Center Corporation in 2020 

Họ tên cổ đông/ Full name of shareholder : _____________________________________________
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Number of ID/Passport/Business 
registration certificate ____________________________________________________________
Ngày cấp/ Date of issue : ____________ Nơi cấp/ Place of issue :___________________________
Địa chỉ/ Address : _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Điện thoại/ Telephone :_____________________________________________________________
Số lượng cổ phần sở hữu/Total number of shares in possession : _______________cổ phần/shares
Xác nhận tham dự việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 
đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung vào ............................./2020 tại .......................................... như sau :
/Confirm to attend the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting of Petro Center Corporation 
on ........................................................................................................... as follow :

Trực tiếp tham dự/Direct attendance

Ủy quyền cho/Authorize to……………….............................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN/ No of ID/Passport/Business registration certificate : ....................….

Ngày cấp/Date of issue ...…/….../…...Nơi cấp/Place of issue ............................................................

tham dự Đại hội/attend the meeting.

Trân trọng cảm ơn/Thanks and best regards

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, 

đóng dấu (đối với tổ chức))
(Signature, Full name (for the individual)

(Signature of legal representative, full name, seal 
(for the organisation)) 
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