
Ĝ
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cOlo rv cd pnAru Pl/I cQlc Hoe xA uQr crr0 Ncnle I'rDr ueru
D6c lAp - Tg do - Hanh phric

Tru s6: Tda nhd PVI Tower - 168 Trdn Thei TOng
Qu6n Cdu Gidy - Hd N6i - Vi6t Nam

Tel: (84 4) 3734 2299. Fax: (84 4) 3734 2929
Website: www.ovi.com.vn

:0l/TB-PVI Hd NAi, ngay 29 thdng 3 ndnt 20I6

TIIONG BAO
Vd vi6c mcri tham dU hqp D4i h6i d6ng cd COng thudng ni6n nim 2016

cria C6ng ty cd phdn PVI (PVD

Kinh giri: QUV Co DONG PVI

HQi d6ng qu6n tri Cpng ty c6 phAn PVI (PVI) trdn trsng thdng b6o vd kfnh md'i Quli cO dOng d6n tham
dy phi6n hgp Dai hQi dong c6 doug (DHDCE) thudng niOn ndr,r 2016 ctaPVI, cu th6 nhu sau:

1. Thd'i gian: 08h00 - 12h00, thil Tu ngiry 20 th6ng 04 ndm2016.

2. Dia cti6m: TAng 20 Tda nhd PVI, sO t pnO Pham Vdn B4ch, Qu{n CAu Gi6y, Thdnh pnO Ha NOi.

3. Di6u kiQn tham du: T6t ch circ c6 d6ng s6' liff'Lr c6 ptiAn cira PVI theo danh s6ch ch6t ngiry 16/03/2016
ho{c nhfr'ng ngr"rd'i duoc riy quy6n tharn dg ho. p lq.

4. N$i dung D4i hQi:

4.1 . Th6ng qua 86o c6o ktSt quA kinh doanh ndrn 2015 vir K6 ho4ch kinh doanh n6m 20l6.
4.2. Th6ng qua 86o c6o hoat dQng cira Hdi ddng qLrin tri @DQT) nbm 2015 vd Kd ho4ch hoat clQng

cira HDQT ndm 2016.
4.3. Th6ng qua B5o c6o tdi chinh d6 duo-c kiern to6n ndm 2015.
4.4. Th6ng qua Phu'o'rrg 6n phdn ph6i lo.'inhuAn ndm 2015 vd K6 hoqch ptrAn ph<1i lo.'i nhu{n ndm2016.
4.5. Th6ng qua Phuong 6n chi tri tliir lao ndrn 2015 vd Kd hoach chi tri thir lao ndrn 2016 c0a HDQT

vd Ban ki6m so6t (BKS).
4.6. Th6ng qua 86o c6o hopt d6ng cira BKS ndrn 2015.
4.7. Th6ng qua vi6c lua chgn do'n vi kii5m to6n dQc lap dC ti€rn toSn 86o c6o tdi chfnh giai doan2016-

2017.
4.8. Thong qua viQc srra d6i. b"6 sung.Dieu l6 cua PVI theo Luflt Doattlt nghigp 2014
4.9. Cfrc vArr dO kh6c thuQc thdn.r quyOn DHDCD.

5. X6cnlrqnthamdpD4i hQi: DOc6ngt6ctdchficD4i hQi.clLro.cchud6odAnghi Quf cdddngthp'chiQn
thir tyc x6c nhAn trurc ti6p tharn dg'Dai hQi ho4c riy qLryen cho ngud'i kh6c tharn dU Dai hQi (theo m6u

. g[r'i kdm) vd gi'i ve PVI theo dr-rdrig buu di6n ho4c giri fax d6n PVI trudc 16h30 ngiry 1510412016.

6. Cd d6ng hodc ngud'i dLto. c iry quydn d6n du Dai hQi cAn mang theo c6c gi6y to'sau:
- ThOrrs b6o mo'i hoo.

^'t- Giav ch[Ins minh nh6n d6n hodc h6 chi€u.
- Gi6y iry quy€n (trtdng hqp nhQn tiy quy€n rhant du Dai hQi).

1. Circ tdi liQ"u li6n qr-ran cl6n Dai hdi, c6c m6u gi6y x5c nhAn/iry quydn... dugc ddng tii trdn website cita
C6ng ty cd phdn PVI theo dia chi: www.pvi.com.vn

B. Mqi chiti6t li6n qual d6n Dai h$i, Quy cO ddng vui ldng li6n hq:

Cdng ty c6 phf,n PVI
VIn phdng HEQT
T1tng26, Tda nlid PVI, s6 1 Pham Vdn Bach - CAu GiAy - Hd NQi
DiQn thopi: (84 - 4) 31342299 - 6321613 Fax: (84 - 4) 37342929
Emai I : h ieutt@pv i . com, vn valho{c maiv a@pv i.corl}. vn

Th6ng b6o ndy tliay cho GiAy rno'i hqp. Mqi chi phi dn 6', di lpi vd c6c chi plii kh6c do cO dOng tq trang

tr6i.

TrAn trong thdng b6o.i.

Noi rtltQrt:
- Nhu tr6n;
- TGD, TBKS (d6 bi60;
- Lu'u VT, VPHDQT, 3
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********
…………………., ngày………… tháng……năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

Tên cá nhân/tổ chức: .................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .......................cấp ngày........................ tại.............................

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

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

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

(Bằng chữ: ................................................................................................................................ )

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : ....................................cổ phần

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm )

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty
cổ phần PVI được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2016, tại tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1
Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**********
…………………., ngày………… tháng……năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần PVI

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI

1. Bên uỷ quyền:
Tên cá nhân/tổ chức: .................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .......................cấp ngày........................ tại.............................
Địa chỉ:.......................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ............................cổ phần
(Bằng chữ: ................................................................................................................................ )

2. Bên nhận uỷ quyền:
Tên cá nhân: ..............................................................................................................................
CMND/ Hộ chiếu số: ........................................cấp ngày.......................... tại...........................
Địa chỉ: .......................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................
Số cổ phần được ủy quyền: ....................cổ phần
(Bằng chữ: ................................................................................................................................ )

3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần PVI và thực hiện mọi quyền
lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

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 Công ty cổ phần PVI./.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu
bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.


		2016-04-08T09:34:11+0700
	PHẠM KHẮC DŨNG




