CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------

Hà Nội, ngày

tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Kính gửi : Ông(Bà) – Giám đốc (Chủ tịch) Đại diện theo pháp luật của Công ty…
Số lượng cổ phần sở hữu của Công ty:
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam trân trọng kính mời
Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Cổng số 2 - Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá
nhân/tổ chức khác dự họp thay (theo mẫu uỷ quyền gửi kèm).
Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng gửi thư, điện
thoại, fax trước ngày 17/11/2011 theo địa chỉ:
Văn Phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam- Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà
Nội.
Điện thoại: (844) 38512603
Fax: (844) 38519203
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website:
http://www.petrolimex.com.vn/
Chi phí đi lại, ăn ở dự họp Đại hội do Quý cổ đông tự chịu trách nhiệm.
Trân trọng!
TM BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo giấy CMND, giấy ủy quyền(nếu có) để
Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền
đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.
Nếu cần thêm thông tin, xin liên hệ với Bà Nguyễn Trung Nghĩa, điện thoại: (844) 38512603 (máy lẻ 4031)

