
 

 

Ghi chú: 

-  Cá nhân/Tổ chức đến tham dự Đại hội, vui lòng đem theo bản chính Thư mời họp, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền 

(nếu có) và CMND/Hộ chiếu/GĐKKD (trường hợp chưa gửi bản chính).  

-   Phiếu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền (nếu có), vui lòng gửi hoặc fax trước 11h30 ngày 17/04/2015. Phiếu biểu quyết 

(trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự và không ủy quyền tham dự Đại hội) gửi hoặc fax trước 11h30 ngày 20/04/2015 
theo địa chỉ:  

+ Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Địa chỉ: TT Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

+ Số Fax: 0612 225897;  Số điện thoại: 0612 225899;   Email:  phuc.lm@pvnt2.com.vn hoặc  thuky.cty@pvnt2.com.vn 

+ Chi tiết liên hệ: A Phúc: 0936938633 hoặc Chị Lan: 0903173930   

 

               

 

 

                                                 

 

PHIẾU XÁC NHẬN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 

 

Tên cổ đông:...................................................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu:..........................., ngày cấp............., nơi cấp................................... 

Số và ngày Quyết định thành lập/Số ĐKKD (đối với tổ chức):………………………… 

Địa chỉ liên hệ :................................................................................................................. 

Số điện thoại:.............................................., Số fax:......................................................... 

Email: …………………………………………………………………………………… 
 

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực 

Dầu khí Nhơn Trạch 2 được tổ chức vào ngày 22/04/2015, với: 

Số cổ phần biểu quyết là:.......................... cổ phần. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………) 

Trong đó: 

• Số cổ phần sở hữu là: ……………………………. cổ phần. 

• Số cổ phần được ủy quyền: ……………………… cổ phần. 

(Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo). 

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. 

      ………..…………., ngày ….. tháng 04 năm 2015 

                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT-STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Tel   :+(84).612.225899    Fax :+(84).612.225897     

 


