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GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

 

Tên Cổ đông : ....................................................... Mã cổ đông:  ..................................  

CMND/ GPĐKKD số:...................., Ngày cấp:…..../…..../........, Nơi cấp:  ....................  

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

 ..........................................................................................................................................  

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

Số cổ phần sở hữu:  ..........................................................................................................  

Bằng chữ:  ........................................................................................................................  

      Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

ỦY QUYỀN CHO 

   Ông (Bà): ...................................................................................................................  

CMND số:....................,  Ngày cấp:...../ …../..............., Nơi cấp:  .............................  

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

 ....................................................................................................................................  

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

Hoặc 

   Ông: Lê Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 

CMND số: 025200093, cấp ngày 03/10/2009,  tại Công an TP.Hồ Chí Minh. 

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông 

trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. 

Tôi 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. 

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 

của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc. 



- Cổ đông tham dự hoặc  ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng 

cách đánh dấu ‘X’ vào ô trống tương ứng. 

- Nếu người uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu 

của tổ chức. 

- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền này về Công ty cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL trước 17 giờ ngày 25/05/2020.  

 

.……….., ngày…… tháng….. năm 2020 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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