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THƯ MỜI 

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời 

Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ 

phần Bao bì Dầu khí Việt Nam. 

 Thời gian: Từ 09 giờ 00 – 11 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

       (Đón khách từ 08 giờ 30, khai mạc lúc 09 giờ 00) 

 Địa điểm: Lô A1-3 KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. 

 Nội dung Đại hội:  

1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế 02 

Thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát, bầu thay thế 01 Thành 

viên Ban kiểm soát. 

3. Nội dung khác. 

 Điều kiện đại biểu tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 

ngày 30/10/2019.  

 Chương trình, tài liệu họp: Đăng tải tại website http://www.pbp.vn/.  

 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi bản đăng ký 

xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu trên trang Web của 

Công ty) gửi thư về Công ty và gửi email tới địa chỉ: quangnm@pbp.vn hoặc 

mintd@pbp.vn trước 09 giờ 00 ngày 19/11/2019. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời 

hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại 

hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 

ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội. 

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo 

CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự. 

  

 
Bạc Liêu, ngày 01 tháng 11 năm 2019 
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