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NGHIA VIET NAM
Hanh phfc

55: 0UTB-PVI Hd N(i, ngay 03 tluing 04 ndm 2018

rnOxc nAo
VA viQc moi tham drl hqp D4i hQi Fdng c6 tl6ng thuong ni6n nim 2018

cia C6ng ty cd ph0n PVI (PV!

rinh gti: quf c6 ooNc rvt
HQi tt6ng quan tri Cdng ty c6 ptrAn fVf @VI) trtn trgng th6ng brio vi kinh mdi Quf c6 tt6ng d6n tham dg

phi€n hqp Dpi hQi d6ng c6 tl6ng (EIDCD) thudng ni6n nnm 2018 cria PVI, cp th6 nhu sau:

l. Thdi gian: 08h00 - 12h00, thf Nam ngdy 19 thrlng 04 nnm 2018.

2. Dia di6m: TAng 20 Tda nhi PVI, si5 1 Ph5 Pham Vln Bsch, Qu{n CAu Gi6y, Thanh ph5 Ha NOi.

3. Didu kiQn tham dg: 'tfu. ch cic.c6 tl6ng sd hitu c6 phin cria PVI theo danh srich chtit ngiy 2310312018

ho[c nhtng ngudi tluo. c ty quy6n tham dU hqp 19.

4. NQi dungDpi hQi:
4.1. Th6ng qua 86o c6o k6t qui kinh doanh nim 2017 vi K6 ho4ch kinh doanh nim 2018.
4.2. Th6ng qua B[o cio ho4t tlQng cria HQi tt6ng qunn tri (HDQT) ndm 2017 vi Phuong huong ho4t tlQng

cria IIDQT ndm 20 I 8 .

4.3. Th6ng qua 86o c6o tii chinh di dugc ki6m to6n nlm 2017
4.4. Th6ng qua Phuong 6n phdn ph6i lqi nhu{n nlm 2017 vi Kd hoqch phdn ph6i lqi nhudn nlm 2018.
4.5. Th6ng qua Phuong 6n chi tri thir lao nFm 2017 vd K6 hoach chi tri thir lao nim 201 8 cria HDQT vd

Ban ki6m so6t (BKS).
4.6. Th6ng qua 86o c6o ho4t tlQng cta BKS nlm 2017.
4.7. Th6ng qua viQc lga chgn C6ng ty ki6m to6n doc lap d6 ki6m to6n b6o c6o tii chinh PVI giai tlopn

2018-2019.
4.8. Th6ng qua viQc thay tt6i tlia chi Tru.sd chinh.
4.9. Th6ng qua viQc sua tl6i, b6 sung Di6u lQ PVL
4.10.Th6ng qua s6 luqng thanh vi6n BKS PVI nhiQm lcj,20l8-2021.
4.1 l.Th6ng qua vi€c bdu thdnh vi€n BIIS PVI nhiQm kj 2018-2021 .

4. i2.Cfc vAn tl6 khic thuQc thAm quy6n DIIDCD.
5. X6c nhfn tham dU Dei hQi: D6 c6ng t6c t6 chrlc Dpi hQi tlugc chu tlio dA nghi Quf c6 d6ng thgc hien thrl

tuc x6c nhan truc ti5p tham dg D4i hQi hofu riy quydn cho ngudi kh6c tham du Eai hQi (theo miu gui kdm)
vi grli v€ PVI theo tludng buu cli€n hoic grii fax d6n PVI trurfrrc 16h30 ngiry 1710412018.

6. C6 d6ng ho{c ngudi tluo. c ty quyAn tt6n drr E+i hQi cAn mang theo c6c giAy td sau:

- Th6ng b6o mdi hgp.
- Giiy chr?ng minh nhdn ddn hoac h0 chi€u.
- GiAy riy quyAn (rudng hgp nhQn uy quy1n tham dq Dei h|i).

7. CAc fiLi liQu li6n quan el6n Dai hQi, c6c m6u giAy x6c nhin/riy quy6n, miu hd so ung cti/dd ct} thinh vi6n
BKS... tluo. c ding tii trdn website cria C6ng ty c6 phin PVI theo tlla chi: www.pvi.com.vn

8. Mqi chi ti6t li€1luan tllin Dai hQi, Qui c6 d6ng vui ldng li€n hp:

C6ng ty c6 phfln PVI
Vln phdng IDQT
TAng 26, ida nhd PVI, s6 1 Pham V[n Bach - Ciu GiAy - Hd NOi
Dipn thoqi: (84 - 24) 37342299 - 632/613 Fax: (84 - 24) 37342929
Email: hieutt@pvi.com.vn vdy'hof,c maiva@pvi.com.vn

Th6ng b6o niy thay cho Gi6y mdi hgp. Moi chi phi in 4 di lai vn c6c chi phi khric do c6 d6ng tU trang trei.

Trdn trgng th6ng b6o.l.

Noi nhQn:
- Nhu trOn;

- TGD (06 Uii5t);

- rBKS (AC UiCt);
- Luu VT, VPHDQT, 3

I DONG QUAN TRI
TICH

-ay6n Anh Tuin

PVr - DdN Vl ANH

CQNG HOA XA HQI CHU
DQc lQp - Trr do -

?/ cdruc TY \a

w
cO trtc TY

PL.01.09
HUNG LAO OOT.IC VA OU NG QUOC TE



             

  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

********** 

…………………., ngày………… tháng……năm 2018 
 

GIẤY XÁC NHẬN  
 

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

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 2018 của Công ty 

cổ phần PVI được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018, 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 2018 
 

GIẤY ỦY QUYỀN  
 

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

của Công ty cổ phần PVI 

            

Kính gửi: Công ty cổ phần PVI 
 

1. Bên ủy 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 ủy 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 2018 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 ỦY 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.  
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