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PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
Nội dung 1:
Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, bà
Bùi Thị Nguyệt, ông Christian Hinsch và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn
lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong ba ô dưới
đây:

☐Tán thành ☐Không tán thành ☐Không có ý kiến

Nội dung 2:
Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung 1 thì sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên
HĐQT như sau:

- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông, PVI nhận
được 01 Hồ sơ đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Theo đó, PVN đề cử Ông
Đoàn Linh – Tiến sỹ Kinh tế, Phó Trưởng Ban Chiến lược PVN để bầu tham gia HĐQT PVI (Báo
cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT PVI; Sơ yếu lý lịch ứng viên cùng các tài
liệu liên quan khác được đăng tải trên website https://www.pvi.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông).

- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn
lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

STT Họ và tên ứng viên
Số cổ phần biểu quyết tán thành

(tối đa bằng số cổ phần sở hữu/đại diện)

1 Ông Đoàn Linh

Kính gửi:………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………

Mã cổ đông:………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN:.........................................

Số cổ phần sở hữu/đại diện:………................................................

Số cổ phần biểu quyết ……………………………………………

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 7/9/2020)

Mã vạch Mã vạch Mã vạch




