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GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 
      Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình 

 
Tên cổ đông: ………………………………………………………………………………….............. 
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………... 
Điện thoại: …………………Fax:……………………. E-mail:…………………...………………..... 
Số CMND/Giấy CNĐKKD:…………………… cấp ngày:…………… tại …….…………….…….. 
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 12/02/2020) ……………………….cổ phần. 
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công 
ty. Bằng văn bản này tôi: 

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông: 

2. Ủy quyền cho: 

Ông /Bà: …………………………………………………………………………………………... 
Số CMND/CCCD…………………… cấp ngày ……………… tại ……………………………... 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… 
Điện thoại: …………………Fax:……………………. E-mail:……………...…………….…...... 

3. Ủy quyền cho: 
- Ông Trần Hải Bình   – Chủ tịch HĐQT Công ty SMBĐ 

- Ông Phùng Như Dũng  – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty SMBĐ         

4. Nội dung ủy quyền: 
- Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu 

khí Sao Mai - Bến Đình để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ 
phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ 
ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội. 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ 
sự khiếu nại nào về sau. 

       ……………., ngày ……. Tháng……năm 2020 
 Người được ủy quyền           Người đăng ký /Ủy quyền tham dự 
              (Ký, ghi rõ họ và tên)   (Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17h00’ ngày 03/06/2020 theo các cách: gửi trực tiếp đến 

Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 0254.3628189 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương 
SĐT: 098.7806908/0254.3628188-ext 448, Email: huongnx@pvsb.com.vn. 

2. Khi đến tham dự ĐHCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này. 


