
 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – PETROSETCO 

 
PROXY LETTER 

Re: For attending the 2019 Annual General Shareholders Meeting of  
PETROSETCO 

------------------------------------- 
  

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 
To: PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation (PETROSETCO) 
  
1. Bên ủy quyền/ The Proxy Grantor:  

Cổ đông/ Full name: ………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ/ Address: ……………………………………………………………………………………. 

Số CMND/HC/ĐKKD : ………………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………………  

ID card/ Passport/ Business Registration No.:……………………………………………………. 

issued by…………………………………………………………………. dated…………………… 

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: ………………………………………………… 

(Bằng chữ/ in words: ………………………………………………………………………………)   

  
2. Bên nhận ủy quyền/ The Proxy:  

Ông/bà/ Full name: ………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ/ Address: ……………………………………………………………………………………  

Số CMTND/HC/ĐKKD: ………………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………  

ID card/ Passport:………………………………… issued by.…………………………………… 

…………………………. dated……………….. 

Số cổ phần được ủy quyền/ Number of authorized shares:…………………………………… 

(Bằng chữ/ in words: ………………………………………………………………………………)   

  
3. Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:  

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và thực hiện 

mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy 

quyền. 

The Proxy shall present the Proxy Grantor to attend the 2018 Annual General Meeting of 

Shareholders of PETROSETCO and execute all rights and obligations in relation to the 

authorized shares in this meeting. 

  

Chúng 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 và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng 

    
 
  ………ngày …… tháng …… năm 2019  
………., dated………………..  



hợp Dầu khí.  

We are totally responsible for the authorization and compliance with the laws and the 

Charter of PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation. 

 
  

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
THE PROXY 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Full name and signature) 

  NGƯỜI ỦY QUYỀN 
THE PROXY GRANTOR 

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức) 
(Full name and signature; sealed if an organization) 

  

 
  
 
 
  
  
Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền 
lại cho người khác. 
Notes: Each shareholder has one time to authorize. The Proxy is not allowed to authorize 
anyone else. 

  


