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Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- TGD, TBKS (06 Ui60;

- Luu VT, VPHDQT, 3

56: 0I/TB-PVI Hd NAi, n46y 11 thdng 4 ndm 2017

rn0NceAo
Vd viQc mdi tham dr; hgp D4i n6iedng c6 OOng thutmg niOn ni;m 2017

cria C6ng ty c6 phAn PVI (PV!

Kinh gui: Quf cd oONc PvI

ftgi ddng quan tri C6ng ty c6 ptrAn fVt (PVD tran treng th6ng bio vi kinh mgi Quf c6 d6ng d6n tham dU

phi6n hpp Dai hQi <l6ng c6 tl6ng (DFDCE) thudng nien nlm 2017 cta PVI, cp th6 nhu sau:

l. Thoi gian: 08h00 - 12h00, thr? Nnm ngiy 27 thfing04 nim20l7.
2. Ela di€rn: Tdng 20 Tda nhd PVI, s6 t ph5 pham Vin Bach, Qu{n Cdu Gi6y, Thanh ph6 Hd NOi.

3. Didu kiCn tham dg: TAt ce c6c c6 d6ng so htu c6 phAn cria PVI theo danh s6ch ch5t ngdry 20t03t2017
ho{c nhing ngudi tlugc riy quy6n tham du hqp l$.

4. NQi dung D4i hQi:

4.1. Th6ng qua Brio c6o k5t qui kinh doanh n6m 2016 vd Ki5 hopch kinh doanh nim 2017.
4.2. T\6ngqua Biio c6o hoat dQng cna HQi ttdng qunn tri (HDQT) nim 2016 vd t6ng k6t giai tto4n 2012-

2016; Phuong huong ho4t tlQng cria IDQT giai dop ti6p theo.
4.3. Th6ng qua B5o c6o tdi chinh dd dugc kiOm to6n ndm 2016.
4.4. Th6ng qua Phucrng 6n phdn ph6i lqi nhu4n ndm20l6 vd Kl5 hoach ph6n ph6i lqi nhudn ndm2017.
4.5. Th6ng qua Phucrng 6n chi tr6 thu lao ndm 2016 vA KC ho4ch chi tra thu lao nam 20ll cin HDQT vd

Ban ki6m so6t (BKS).
4.6. Th6ng qua 86o c5o ho4t clQng cta BKS ndm20l6.
4.7. Th6ng qua chri trucrng ndi room - ndng ry 19 sd hiru t6i tta vdn di€u lE tai PVI cria c6 tl6ng nudc ngodi

I6n cf6n 100%.
4.8. Th6ng qua s6 lugng thdnh vi6n HEQT PVI nhiQm ky 2017-2022.
4.9. Th6ng qua viqc bdu thdnh vi6n HDQT PVI nhiQm ky 2017-2022.
4.10.C6c vdn d€ kh6c thuQc thdm quyCn DHDCD.

X5c nhfln tham dU Dai hQi: DO c6ng t6c tO chfc Eai hQi dugc chu d6o tt6 nghi Qu;f c6 d6ng thpc hipn thu
tsc x6c nhpn trgc ti6p tham dU Dai hQi hoac uy quy€n cho ngudi kh6c tham dU Dai hQi (theo m6u gui kdm)
vd gfti ve pVt theo dudng buu diQn hoflc gui fax il€n PVI trudc 16h30 ngiy 24104/2017.

CO dOng hoac ngudi dugc uy quydn d6n dU Dai hQi cAn mang theo c6c gi6y td sau:

- Th6ng b6o mdi hqp.
- Gi6y chfng minh nh6n dAn hodc h0 chi6u.
- Giey uy quyen (truong hqp nhQn ily quyin tham dU Dqi h\i).

C6c tdi liQu li6n quan tt6n Dai hQi, c6c mdu gi6y x6c nhpn/iry quy6n, m6u hd so ung cir/dA cri thdnh vi6n
HDQT... dugc cfdng tii tr€n website cria Cdng ty cO phAn PVI theo dia chi: w vvw.pvi.com.vn

Mqi chi titit ti6n quan cl6n Dai hQi, Quf c6 tf6ng vui ldng li€n hQ:
AA7Cdng t-v cd phdn PVI
Vdn phong HDQT
TAng 26,Tdanhe PVI, s(i I Pham VIn Bach - CAu Gi6y - Hd NQi

DiQn tho4i: (84 - 4) 37342299 - 6321613 Fax: (84 - 4) 37342929
Emai | : h ieutt@pvi. com.vn vd/ho{c maiv a@pv i. com.vn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********
…………………., ngày………… tháng……năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 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.



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

**********
…………………., ngày………… tháng……năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2017 của Công ty
cổ phần PVI được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017, 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)
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