
TÓNG CÔNG TY 
XAY LAP DÀU KHÍ NGH� AN 

cONG HÒA X HOI CHÜ NGH*A VIÆT NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phúc 

s6: PVNC-CBTT Vinh, ngày 06 tháng 5 n�m 2021 

Kinh gui: 
- Uy ban chéng khoán Nhà nuróc. 

- So giao dich chúng khoán Hà NÙi; 

Can cu Nghi quyét só 02/NQ-PVNC ngày 03/03/2021 cça HÙi dông qu£n tr/ Công ty co phan Tông công ty Xây láp Dàu khi NghÇ An vê viçce triçu tap �ai hÙi dông có dông thuong niên 2021. 
Càn cù Giây mÝi tham du �¡i hi dông cô dông thuong niên n�m 2021 cua HÙi dông quan tri Cóng ty cô phân Tông công ty Xay láp Dâu khi NghÇ An. 
Ngày 06 tháng 5 n�m 2021, Công ty có phân Tông công ty Xây lap Dáu khi NghÇ An to chue Dai hÙi �ông có dông thuong niên n�m 2021 t¡i phòng hop Tông công ty So 6 duong Nguyên Quôc Tri, Phuong Hung Binh, Thành phô Vinh, tinh NghÇ An. 
Theo quy dËnh cça Pháp lut, �ièu lÇ tó chéc và ho¡t dÙng cça Công ty cô phân Tông cong ty Xây läp Dâu khí NghÇ An, t¡i thoi �iém 8h30 phút, Ban kiêm tra tu cách cô dông dã tiên hành kiêm tra tu cách các cô dông tói då �ai hÙi vÛi kêt quà cu thê nhu sau: 

- Sô có dông tham du �¡i hÙi truc tiêp và thông qua üy quyên: 11 cô �ông. dai diÇn sô 
lugng cô phân sß hïu và dugc üy quyên là 60.200 co phân, d¡t tý lÇ 0,28 % tông sô cô phân có quyên biêu quyêt cüa Công ty co phân Tông công ty Xây lap Dåu khí NghÇ An. 

Trong dó: 

+Só co phàn tham du duói hinh thúc trye tiêp là 60.200 cô phân có quyên biéu quyêt. chiém 0.28 % tong só phiêu có quyên biêu quyêt. 
+Só co phàn tham du duói hinh thée üy quyên là 0 cô phân có quyên biêu quyêt. chiêm 0% tông sô phièu có quyên biêu quyêt. 
Can cu Luat doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 n�m 2020, vói tý lÇ co dong tham du nhu trên thi �ai hÙi dông cô dông thuòng niên 2021 to chte lân thù nhát khong du diéu kiÇn tiên hành. Tông công ty xin công bô thÝi gian, chuong trinh to chéc Dai hoi có dông lân thu 3 theo Thong báo gui kèm C'ông v�n này, tài liçu D¡i hÙi tiep tue duye d�ng tài trên Website www.pvnc.com.vn 
Trân trong! 
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cONG TY 
AY LAP DÅU KHI) 

NGHE AN D CÁO THÁM TRA TU' CÁCH CÓ DÔNG 

TONG C 

NHT NGH w AI DAIHQI CÓ DONG THUONG NIËN 2021 
(T6 chúc lan thit 2 ngày 06/05/2021)

Hôm nay, ngày 06/05/2021, t¡i Phòng hop Công ty co phân Tông công ty 
Xay lap Dau khi NghÇ An-- Sô 6, Nguyén Quôe Tri, Phuong Hung Binh, Thành 
phô Vinh, tinh NghÇ An, dugc su üy nhiÇm cça �ai hÙi, Ban thâm tra tu cách co 
dong tham dr �¡i hÙi gôm có: 

1. Ong Vk Thanh Toàn - Truong ban 

2. Bà Nguy¿n ThË Hoài Linh - Ban viên 

3. Ong Trân Châu Hanh - Ban viên 

Sau khi thâm tra tu cách các cô �ông tham du �¡i hÙi, Ban thâm tra tu cách 

co dông xin báo cáo truóc �¡i hÙi nhu sau: 

1) Tông sô co �ông (báão gôm cô �ông là cá nhân và co �ông là tô chéc) có 
quyên tham dy Dai hÙi, theo danh sách co �ông duge chôt ngày 05/04/2021 là 

2270 co �ông, là chç sö hïu cça 21.846.000 cô phân phô thông (cô phân có quyên 

biêu quyêt).
2) Sô cô �ông tham du trrc tiêp ho·c thông qua Nguoi d¡i diÇn duçc üy 

quyên hop 1Ç tai �¡i hÙi dugc tô chérc ngày hôm nay là 11 có �ông. Só co �ông 

này dai diÇn cho 60.200 cô phân, dat tý 1Ç 0,28 % tong só co phàn có quyèn biÁu 

quyêt. 

3) Vói kêt quà nêu trên, c�n cé quy dinh t¡i kho£n 1, �iÁu 141 Lut doanh 

nghiÇp sô 68/2014/QH13 dugc Quôc hÙi thông qua ngày 28/11/2014, Ban thâm 

tra tu cách cô �ông xin công bô: 

So co dông tham då true tiêp ho·c thông qua Nguoi d¡i diÇn dugc ùy 

quyén hop lÇ ti Dai hÙi nåy só hïru 0,28 % tông sö cô phân phô thông có quyÁn 
biêu quyêt cça Tông công ty nên Dai hÙi dông có �ông lân thé nhát không dú dièu 
kien dê tiên hành. 

Báo cáo thâm tra tu cách cô dông duge lp vào hôi 08 giÝ 30 phút ngày 

06/05/2021 và dã duge �oc công khai truóc �¡i hÙi./. 

BAN THÁM TRA TU' CÁCH CO DONG 

TRUONG BAN 

rlad Tce 



cONG TY cÓ PHÀN TÓNG CÔNG TY 
XAY LAP DÁU KHI NGHE AN 

So: TB 

cONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 
Doe lp -Ty do - Hanh phúc 

Vinh, ngày 06 tháng 05 n�m 2021 

THÔNG BÁO MÒI HQP 
DAI HOI DÓNG CÓ DÔNG THUÒNG NIÊN N�M 2021 LÅN 3 

C�n cu Báo cáo cça Ban thâm tra tu cách cô �ông vê viÇc thâm tra tu cách các có �ông 
tham dir dai hÙi ngày 06 tháng 05 n�m 2021. Sô có �ông tham du trrc tiêp ho·c thông qua 
Nguroi dai diÇn droc üy quyên hãp lÇ t¡i D¡i hÙi này sÝ hïu 0,28% tóng sô có phân phó thông 
có quyèn biêu quyêt cça Công ty cô phân Tông công ty Xây lä�p Dâu khi NghÇ An nên không 
dù dièu kiÇên �ê tién hành �¡i hÙi. 

Vay Ban tó chérc D¡i hÙi �ông cô �ông thuÝng niên n�m 2021 Công ty cô phân Tông 

cong ty Xây läp Dâu khí NghÇ An trân trong thông báo: 

1/ Nay triçu tp cuÙc hÍp �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2021 Công ty cô 

phân Tong công ty Xây láp Dâu khi NghÇ An lân th 3 

Thoi gian: Vào lúc 7h00 ngày 20 tháng 05 näm 2021. 

Dia diém: Phong hop Công ty eo phån Tóng công ty Xây láp D§u khi NghÇ An 
-S6 6, Nguy�n Quoc TrË, Phuong Hung Binh, Thành phô Vinh, tinh NghÇ An. 25413 2 

TONG 
Diêu kiÇn tham dur: Co �ông có tên trong danh sách co �ông chÑt ngày 05/04/20i21.coNG TY 

xAY LAP DAU H 

NGHE AN 2/ Noi dung �ai hÙi : 

VINH 2.1. Thông qua Báo cáo hoat dÙng n�m 2020 cça HÐQT và ké ho¡ch n�m 2021 T.NG 

2.2. Thông qua Báo cáo kêt quà ho¡t dÙng sän xuât kinh doanh n�m 2020 và phuong 

huóng nhiÇm vå n�m 2021 

2.3. Thông qua Báo cáo ho¡t dÙng cça BKS n�m 2020 và kê ho¡ch n�m 2021 

2.4. Thông qua Báo cáo mírc thù lao cúa HÐQT và Ban kiem soát n�m 2020, dr toán 

murc thù lao n�m 2021 

2.5. Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính các n�m 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 

giài trinh ý kiên kiém toán 

2.6. Thông qua Phurong án phân phôi loi nhun và chia cô tirc n�m 2020 

2.7. Thông qua TÝ trinh lura chÍn don v/ kiêm toán Báo cáao tài chinh n�m 2021 

2.8. Thong qua Sira dôi, bô sung diêu lÇ tô chée và hoat dÙng cça Tông công ty và các 

quy chê nÙi bÙ 

2.9. Thông qua các vân dê khác thuÙe thâm quyên cça �¡i hÙi dông cô �ông 



Tài liÇu liên quan dên �ai hÙi së duoc câp nhl trên Website Công ty 

http://www.pvnc.vn. 

3. De buoi hop �ai hÙi dông cô dông thuong niên n�m 2021 lân 3 thành công, HÙi 

dông quan trË Công ty kêu goi quý cô dông säp xêp thÝi gian vê tham du �¡i hÙi. 

Truong hop không thê tham du �ai hÙi dugc, kinh dê nghË Quý cô dông vui lông uy 

quyen cho nguoi khác ho·c mÙt trong các ông có tên sau tham du và biêu quyêt các 

vân dê trong �ai hÙi: 

- Ông Phan Hài Triêu - Chù tjch HÙi dông quan tri 

- Ong Nguyèn Ngoc Báng -Tong Giám doc 

4. Hoi dông quan trË Công ty xin quý vË cô dông luu ý: 

- Kinh dê nghi Quý cô dông tiêp tuc thyc hiÇn thù tåc xác nhn truc tiêp tham du �¡i 

hÙi ho·c uý quyên cho nguoi khác tham du �ai hÙi (theo mâu gi kèm) và gëi trye 

tiêp dêen dËa chi Tông Công ty truóc 14h ngày 19/05/2021. 

Khi dên tham du �ai hÙi, Quý có �ông ho·c d¡i diÇn durge uý quyên vui lòng mang 

theo CMND/HÙ chiêu và Giây uy quyên (truÝng hop nhn Uý quyên tham du �ai hÙi). 

Moi chi tiét liên quan �¿n �¡i hÙi, Quý có �ông vui lòng liên hÇ: 

Cong ty co phân Tông công ty Xây l�p Dâu khí NghÇ An 

Nhà A2-07, Tòa nhà PVNC2-CT2, sô 6, �uong Nguy¿n Quôc Tri, P Hung Binh, TP 

Vinh, NghÇ An. 

DT: 02383844560 Fax: 

Dai diÇn Ban tô chéc 

Ong Nguyen Hông Quang- Phó Truong Ban Tô chéc hành chinh- �iÇn thoai: 

0238.3844 560. 

TM. BAN TÓ CHÚC �AI HOI 

2900 
RUONG BAN 

FONG GIÁM �ÖC 
TONG 
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VINH T.NGH 
VGHE AN 

Nguyên Ngoc Bäng 


