
TONG CONG TY CO PHAN DCH VTJ CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Ki' THUAT DAU KHI VIT NAM Dc 1p — T do — Hnh phüc 

CONG TY CO PHANDAU TUDAU xii! 
SAO MA! — BEN i!rii 

s& b{TFB—HDQT Tp. Vüng Tàu, ngày 16 tháng 03 nám 2022 

THÔNG BAO 
A . * A ., , . a. A ., . . 

Ve vice de ctr, uiig cu thành vien H91 dong Quan tr!,  Ban Kiem soat 
Z A A A • s •* 

Cong ty Co phan Dau tir Dau kin Sao Mai — Ben Dinh nhiçm ky 2022-2027 

Can cü Lust Doanh nghip cUa Quc HOi  ntrâc Cong hôa Xä hi Chü nghia Vit Nam; 

Can cü Diu 1 Cong ty C phn DAu tu Du khI Sao Mai - Bn DInh, 

Hi dng Quan frj thwng nhim xin thông báo tôi toàn th Qu c6 dông Cong ty C 
phân Dâu ti.r Dâu khf Sao Mai — Ben DInh cO di diêu kiin theo quy djnh cUa Diêu 1 Cong 
ty và Pháp 1ut hin hành tham gia dê Cu, img cr thãnh viên Hi dông Quán frj và Ban Kim 
soát nhim k' 2022-2027 vài các thông tin ciii the nhu sau: 

1. S6 hrcing thành viên bu: 

HOi ding Quãn trj: NAm (05) nguäi. 

Ban Kim soát: Ba (03) ngu&i. 

2. Diu kin d cü, (mg c(m thành viên HDQT, Ban Kim soát 

2.1. Diu kin: Can c(m theo quy djnh tai  Khoãn 3 Diu 25 và Khoân 1 Diu36 Diu 1 
Cong ty: 

C6 dông hoc nhóm c6 dong sâ hiru tr 10% dn duài 30% s c phn ph6 thông ducic 
dê cü 01 (mg viên; 

C dông hoc nhóm c dOng sâ httu tr 30% dn duâi 50% s6 c phn ph thông duçic 
dé cü 02 (mg viên; 

C dOng hoc nhóm c dông sâ hüu tu 50% den dual 65% s c6 phn ph thông dtrçrc 
dê c(m 03 (mg viên; 

C6 dOng hoc nhóm c dOng si huu tr 65% s6 c phAn ph thông tr& len duçic d ci:m 
dü so üng viên; 

2.2. Tiêu ehun và diu kin lam thành viên HDQT: áp ding theo Diu 155 Lut Doanh 
ngbip. 

2.3. Tiéu chun và diu kiin lam Kim soát vién: áp dung theo Diu 169 Lut Doanh 
nghip. 

3. H sa d cü, (mg c(r: 

Phiu d cü, iing Cu Thành viên HDQT, Ban Kim soát theo mu dInh kern. 

Sa yu 1 ljch; Trinh d chuyén mOn, qua trinh cong tác; Các ch(rc danh quãn 1 khác 
tir khai (có xác nhn cüa cap có thâm quyen). 

Can cuâc cong dân/h chiu, b&ng cAp, chimg chi lien quan (ban sao). 
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Trtr&ng hçip là nhóm c dông d cr thI vänbãn d cü phãi có ch k câa tAt cã cac c 
dông tham gia nhóm c6 dông d cü, hoc cé vAn bàn üy quyn (có cong chüng/chüng thc) 
cüa nhóm cO dông cho mt c dông di din nhOm thrc hin quyn dé cCr. 

4. D ph%ic vi cho cong tác th chüc Di hi, h s d cCr, üng cü thãnh viên HDQT, Ban 
Kiém soát phãi gCri v Cong ty tru1c 8h30' ngày 12/04/2022. 

Noi nhn h so d cfr, üng Cu': 

Ban T chüc Dai  hi ding c dông thuing nién nm 2022 Cong ty C phn Du tu 
DAu khI Sao Mai — Ben Dinh (Ong Nguyen Trung Hiêu sdt: 0902976568; email: 
hieuntpvsb.com.vn), So 65A3 duing 30/4, Phung Thang Nhât, Thãnh phô VOng Tàu, 
Tinh Ba Ria — VOng Tàu. 

Trân trQng thông báo .1. 

Nci nhân: 

- HDQT, BKS, BGD Cty (e-copy); 
- Ban BT Website, Ngu&i CBTT (e-copy); 
- Luu VT, NTH. 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ti do — Hanh phüc 

ngày tháng nAm  

PHIEU BE cU UNG CI' 

Kinh gui: Hi ding Quan tn 
Cong ty Co phan Dau tir Dau khi Sao Mai — Ben Drnh 

Cn cü Thông báo s 167/TB-HDQT ngây 16/3/2022 cüa Hi dng Quãn frj Cong 
ty C phn Du tu Dâu khi Sao Mai — Ben Dinh (PVSB) v vic dê Cu, 1mg cCr nhân si dr 
kién bu vao Hi dông Quân trj, Ban Kiêm soát nhim k5 2022- 2027; TôilChüng tôi là 
C dông/Nhóm cô dông cüa PVSB si hthi % tong s cô phân pM thông trong th&i 
han lien t%lc it nhât 06 (sau) tháng (theo danh sách c dông cüa PVSB cMt ngày 
28/02/2022), bao gm: 

TT Hç và ten c dông S CCCD/DKDN, 
ngIy cAp, noi cAp 

s6 c phn sfr hfru lien tyc It nMt 
6 tháng — l so vóri tAng sA cA 

phAn ph6 thông 
Socophan 

(CP) 
Tylç(/o) 

1 
2 
3 

Sau khi nghiên ct'ru, xem xét cc diu kiin, tiêu chuAn d cü, 1mg cü nhân sr dr kin 
bâu vào HOi  dng Quán trj, Ban Kiêm soát nhim kS'  2022-2027, tôi/cháng tôi d cü, 1mg 
cIt danh sách 1mg viên vào HOi  ding Quàn trj, Ban Kiêm soát PVSB, nhu sau: 

1. Danh sách 1mg viên dA clr, 1mg cIt vào Hi dng Quàn trj: 

TT Hq và ten s6 CCCDIH chiAu, 
ngày cAp, noi cAp 

Chüc danh d cu, frng cu 

Thành viên HDQT 
chuyên trách 

Thành viên HDQT 
klêm nhim 

2 
3 

2. Danh sách 1mg viên dA cIt, 1mg cIt Ban KiAm soát 

1'T Hç và ten SA CCCD/H chiAu, 
ngày cAp, nifi cAp 

Chüc danh (IA cfr, üng cu 

Thành viên 
Ban KiAm solt 
chuyên trách 

Thành viên 
Ban KiAm soát 

kiêm nhim 

2 
3 

PVSB-DOC-WIO1-FM13 11/01/2016 



Luu : C dông tIch "X" hoc "V" vao chrc danh d cü, üng cir tucing i'rng cia tIng 
üng viên. 

Tôi/Chüng tôi xin gCri kern theo PhMu d cir, (mg cCr nay h sci cUa üng viên và cam 
kêt các 1mg viên dam bào các tiêu chuân, diêu kin theo dáng quy djnh. 

Trân tr9ng .1. 

cO DONGINHOM CO BONG 
(K ghi rö hQ ten và dóng ddu nu co) 
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