TP DOAN CONG NGHIP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP TIN HQC, CONG NGH,
MOI TRIRNG — VINACOMIN

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phác

Ha Nt:$i, ngày.o.1 tháng.4. näm 2021
SMA? /TB - VITE

THÔNG BAO
To chu'c dii hi dông cô dông thirô'ng niên nãm 2021
Cong ty CP Tin h9c, Công ngh, Môi triro'ng - Vinacomin (chInh thfrc)

Kinh gài: Các c dông Cong ty c phn Tin hoc, Cong ngh,
MOi trixng - Vinacomin
Can c1r Diu 1 th chüc va hoat dng cüa Cong ty c phn Tin h9c, Cong
ngh, Môi tnr?ing - Vinacomin,
Can cü Thông báo so 262/TB - VITE ngày 19/4/202 1 cüa Chü tjch HDQT
Cong ty ye vic to chüc dai hi dông cô dông thuông niên Cong ty näm 2021;
Can cü Thông báo so 309/TB - VITE ngày 11/5/2021 cüa Chü tjch 1-IDQT
Cong ty ye vic hoãn to chirc phiên hçp dai hi dông cô dông thi.thng niên nàm
2021 Cong ty CP Tin h9c, Cong ngh, Môi trueing - Vinacomin;
Hi dng quãn trj thông báo triu tp hQp Dti hi dng cé, dông thiz&ng
niên Cong ty näm 2021 chinh thcrc nhtr sau:
1. Thôi gian: Tü 8h30' thu Tir, ngày 30/6/202 1.
2. Dia dim: PhOng h9p Tn,j si Cong ty, Tôa nhà B15 Khu do thj mi Di Kim,
phu&ng Dai Kim, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni.
3. Di t.rçrng tham dir diii hi: Theo Thông báo si 262/TB -VITE ngày
19/4/2021 cüa Chü tjch HDQT Cong ty ye vic to chirc di hi dông cô dông
thung niên Cong ty näm 2021 (Danh sách có dong dñ diêu kin tham dt Dgi
hç3i dóng co dóng thiràng niên Cong ty nám 2021 chOt den ngày 16/6/2021).
4. Ni dung dii hi: Theo Thông báo s 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 cüa
Chü tjch HDQT Cong ty ye vic tO chüc dai hi dông cô dông thithng niên Cong
ty nàm 2021.
5. Bang k tham dir Bai hi:
Sau khi nhn ducic thông báo nay, d ngh các c dông xác nhn vic tham
dir Dai hi hoc gài giây u quyên tham dçr Dai hi tOi dja chi Cong ty truóc 16
gR 00 phüt ngày 28 tháng 6 näm 2021:
- COng ty co phn Tin h9c, Cong ngh, Môi trithng - Vinacomin.
- Dja chi: B 15 Khu do thj mOi Di Kim, phuô'ng Di Kim, qun Hoàng
Mai, thanh phô Ha Nôi.
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- Diênthoai: 024.62842550! 0983654165 (D/c Mai - Thuk HDQT)
- Fax:

024.62842546

- Ghichá:
+ Can th Van bàn s ]942/UBND - KGVX ngày 21/6/2021 cza Uy ban
nhán dan thành phô Ha N5i ye vic tiêp tyc duy trI, thyc hin mç5t so bin pháp
phông chOng dich Covid - 19 trên dia bàn Thành phó trong tInh hInh mái, H5i
dOng quán ti-f Cong ty kinh dé nghj các Qu vj cô dOng nghiên ciu g(5p nhóm, iy
quyén tham dy Dgi hç3i dOng cO dOng thu'&ng niên COng ty nàm 2021 déDgi hç$i
dztcic thrc hin theo quy djnh, dam báo an toàn cong tác phông chông djch
Covid - 19 hin nay.
+ Gi4 zy quyn tham dy Dgi hç5i dng c dOng thu'&ng niên COng ty näm
2021 cia cO dOng dä gi'ri ye C'Ong ty tru'âc ngày 12/5/2021, néu cô dóng/nhóm
cô dOng khOng thay dôi üy quyén theo myc 5 cia Thông báo nay thI van cO hiu
4c den ngày Dgi hç5i diên ra chInh th&c 30/6/202 1.
6. Tài 1iu gui kern theo thông báo nay:
- Mâu Thu xác nhn và Gi.y u quyn tham dir Di hi dng c dông
thuing niên 2021 (website: vite.vn).
- Tài 1iu h9p (website: vite.vn).
Cong ty c ph.n Tin h9c, Cong ngh, Môi trueing - Vinacomin xin thông báo.
(Thông bdo nay thay cho giy môi h9p)
TM. HO! BONG QUAN TRj
CHU T!CH

Ncri
- Các c dong cüa Cong ty;
- Ban Lãnh dao Cong ty;
- Luu: HDQT, van thu.
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CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc
Ha N5i, ngày tháng nám 2021
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GIAY U QUYEN

D.i hi dông cô dông thirông niên nãm 2021
VtNô)t1'/ P Tin h9c, Cong ngh, MOi tru'ông - Vinacomin
MOIT.'

MA%
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'u la: Dành cho tru&ng hcip uy quyén riêng lé)

Ten tôi là:
Dja chi:
S CMND:

Ngày cp:

Diên thoii:

Fax:

Ncyi cp:

I /

Email:

Ma so cô dông:
c phn ph thông

Si huu:

Do không có diu kin tham dr trirc tiêp Dai hi dng c dông thithng niên
nãm 2021 cüa Cong ty, nay tôi u quyên cho:
Ong (bà)
Dja chi:
S CMND:
Diên thoai:

Ngày dtp: / /
Fax:

Ncii cp:
Email:

Thay mt tôi tham dir, biu quyt và bu cir tui Dti hi dng c dông
thtthng niên näm 2021 cüa Cong ty vâi tu each là di din cho tat cá so cô phân
ma tôi sô hiru.
Ngi.rii duçic tôi u quyn không duçic u' quyn 1i cho nguài khác và có
trách nhim thông báo kêt qua dai hi cho tôi biêt.
Giy u' quyn nay chi có hiu 1irc ti Dii hi dng c dông thii&ng niên
näm 2021 cüa Cong ty và duçic l.p thành 03 ban có giá trj pháp 1 nhu nhau,
mi ben giü 01 ban, gui Cong ty cô phân Tin h9c, Cong ngh, Môi trung Vinacomin 01 bàn.
Tôi xin chju trách nhim truóc pháp lust v vic u quyn nay.
Ngirôi nhn u quyn
(kg, ghi rô h9 ten)

Ngtrôi u quyn
(kg, ghi rö h9 ten)

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ha Nói, ngày tháng nám 2021
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VINtCOMIN
MAI-

GIAY UY QUYEN
i dông cô dông thtrb'ng niên nàm 2021 Cong ty CP Tin h9c,
Cong ngh, M6i trirông - Vinacomin
(Máu lb: Dânh cho trzthng hcip uj quyn tp th)

Chüng tôi là c dông cüa Cong ty c phn Tin h9c, Cong ngh, Môi tru&ng
- Vinacomin, gôm nhUng ngui sau day:
Mãsô
So
SôCP
Ho Va ten
So CMND, ngày cap, ncii cap
c
TT
sâhftu
dông
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOng sO cô phn ma chüng tOi th hfru là
% so cô phân có quyên biêu quyêt cüa Cong ty.

c phn, bang

Nay chñng tôi thng nht u quyên cho:
Ong/Bà
Dja chi:
S CMND:
Diên thoai:

Ngày cp: /
Fax:

I

Ncii cp:

Email:

Thay m.t chi1ng tôi tham dir, biu quy& ti D.i hi dng c6 dOng thuing
niên nàm 2021 cüa Cong ty vfii ti.r each là dai din cho tat cã so cô phân ma
chüng tOi sâ hUu nêu trên.

Ngui dugc chiing tôi u quyn không dixçc u quyên lai cho ngui khác
Va có trách nhim thông báo kêt qua di hi cho chüng tôi biêt.
Giây u' quyên nay chi có hiu lirc tai Dai hi dng cô dông thung niên
näm 2021 cüa Cong ty và dugc l.p thành 03 bàn có giá trj pháp 1 nhu nhau,
quyên gi1t 01 bàn và gui Cong
ngu?i &rçic u' quyên gii) 01 bàn, nhüng ngithi
ty Co phân Tin h9c, Cong ngh, Môi tru&ng - Vinacomin 01 bàn.

uS'

Ching tôi xin chju trách nhim tru&c pháp 1ut v vic
ghi rö ho ten) xác nhn duói day:
nhât trI
ten

kS'

(kS',

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.
6.

uS' quyn nay và

