
CTY CPXNK SA GIANG CONG HOA XA IIQI CIIO NGHIA VIEJ NAM
D6c Ifp - Try do - H4nh phtic

s5!01 /sG.21 TP Sa Ddc, ngdy 08 thdng 01 ndm 2021

TH6NGBAO
MOIHQP DAIEOIDdNG CODONG BAT TEI'OI.{G NAM 2O2O

Kinh gfi: Ouf cO ooxc coNG TY c6 pu.lxxur sA GrANG

HQi d6ng qunn fi COng ty c6 phAn XNK Sa Giang h6n trqng th6ng b6o d5n quf C6 d6ng
vA viQc mdi hgp Dai hQi ddng ci5 d6ng b6t ttruong nbm2020 nhu sau:

1. Thli gian: 8 gid 30', ngiry 2910112021

2. Dia ili6m: HQi truong C6ng ty (L6 CII-3 Khu c6ng nghiQp C, Sa Ddc, Edng Thdp).

3. ThAnh phin tham rly: T6t ci C6 d6ng s0 htu c6 phen cria C6ng ty C6 phan XNK Sa

Giang tlreo danh s6ch C6 dOng ch5t ngly 3ttl2l2D20 (ngiy ddng kf cu5i crmg 3lll2/2020) cna
Trung T6m Luu kj Chmg lfio6n ViQt Nam.

4. NQi dung:
- Mi6n nhiQm vi bAu b6 sung thay th6 thenh viOn HQi dilng quAn tri vi Ki6m so6t vi6n

nhiQm kj rV Q0t9 -2023)
- Th6ng qua td trinh tpm fmg thri lao tDQ! BKS c6n crl vio k5t qui kinh doanh ndm2020

5. Tni [Qu il4i hQi: Tni liQu s6 dusc grii truc ti6p cho quf C6 d6ng tai Eai hQi. Quf C6

tt6ng c6 th6 flram kh6o tudc tdi li-€u hgp tren tang th6ng tin di$n ttr cria C6ng ty tai dia ohi
www.sagiang.com.vn\thongfincodong.

6. XAc nhfn tham dq /fry quydn tham dq:
Kinh dd nghi quy C6 dOng vui ldng gui dang ki tlnm dq ho{c tiy quyAn tham dU Dei h$i

(theo m6u kdm c6ng vdn ndy) tu6'o ngiy 22nln02l theo dudmg buu ctiQn, fax ho{c email tdi <lia

chi sau:
C6ng ty c6 phAn )fi{K Sa Giang
Trqtid chinh: L6 CII - 3, khu c6ng nghiQp C, Tp Sa Ddc, Dd4g Thdp
Dl€nthosi: (+84) 0277.3764479; Fax: (+84) 0277.3763152

. Email: nvsang@sagiang.com.vn

7. Quj C6 tt6ng ho{c Ngudi dugc riy quyAn khj d6n qam d1r Qpi hQi vui ldng mang theo

ctrrr:rng minl nhen diliadncudo c6ng d6n hoflc h0 ohi5u, Gi6y riy quyAn bin chinh (tong truimg
hqp de gti ban fax hoflo email) e6 eeng ty tlam dv Dei hQi.

Th6ng b6o niy duo. c grii thay cho Thu mli hqp.

Tr6n trong oim on.

Noi nh$n:

- Nfu Hnh giti
-WCIQ,IN; IINX
- Edng web Cdng ty

NG QUANTRI
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#a



CTY CP XNK SA GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang 

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ……………………………………………… 

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:………….cấp ngày …………. tại: ……………………... 

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………….. 

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu : ………………………………………………  cổ phần 

( Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp) 

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP                                

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY    

Tên cá nhân/tổ chức:…………………………………………………………………………… 

CMND/ Thẻ căn cước/CNĐKDN số …..………. cấp ngày …………. tại …………………… 

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………… 

Số cổ phần ủy quyền: …………………………………………………………………………. 

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức) …………………………. 

Nội dung ủy quyền: 

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền (biểu quyết và bầu 

cử) đối với các vấn đề tại Đại hôi cổ đông bất thường năm 2020 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ 

của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. 

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định 

hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và không có bất kỳ sự khiếu 

nại nào về sau. 

Lưu ý: 

* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và 

phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp. 

* Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của 2 bên; phải có chữ ký của đại diện 

theo pháp luật và dấu của tổ chức. 

                                                                                           …………., ngày ….. tháng ….. năm 2021 

 Cổ đông/Bên ủy quyền           Bên nhận ủy quyền 
     (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)                                           (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có ) 
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CP XNK SA GIANG

CHTIOI{G TRINH
o4r uQr odNc cO o6Nc sAr rHIroNc Nalr zozo

./
chr?c il4i hQi: 8h30' ngny 29/01/2021

cgNc non xA ngr cut Ncuia vrpr N.tlr
DQc lfp - Tqt do - Hgnh phric

Dia cli6m: IIQi trudng C6ng ty (L6 CII - 3, KCN C, TP Sa E6c, tinh D6ng Thdp)

TIIOI
GIAN

NQI DUNG NGTIOI TIII'. C HIEN

8h30 - th E6n ti6p ci5 d6ng vd tim thri tpc tling k:i tham dU Dei hQi Ban t6 chric

th - tht5' - Tuy6n b6 ly do, gidi thi6u thdnh phAn tham dg.

- 86o c6o ti 16 c6 d6ng tham du Dai hoi va c6ng b6 Dai hoi
." ..: ..^ .,( , . ,

du oreu l(lQn Uen nann

- Gi6i thiCu vd th6ng qua:

I Chu tga tloirn. Ban ki6m phi6u. Ban Thu ky. Ban girlm

srit ki6m phit5u

+ Qui ch6 ldm viqc tai Dai hoi

+ Chuong trinh Egi hQi

Ban tdi chfc

th15'-
th30'

- Td trinh miSn nhiQm vd bAu b6 sung thdnh vi6n HDQT vd

Ki6m so6t vi6n nhiQm k! 2019-2023

- Td trinh th6ng qua tAm ftng thir lao HDQT, BKS cIn cf
vao k6t qua kinh doanh nlm 2020

TV HDQT

th30'-
th50'

Dai hQi th6o luan Chri toa Eodn

thso'-
l0h l 0'

BAu b6 sung TV HDQT, KSV nhiQm k! IV (2019 -2023):

- Thdng qua quy ch6 bAu cu thdnh vi6n HQi dilng qudn tri.
Ki6m so6t vi6n

- Th6nB Qua.To.trinh danh sdch irng vi€n H6i ttdng qudn

tr!, Klem soat vlen

- Ban ki6m phi6u huong dAn b6 phitiu bi6u quyiit th6ng qua

cric nQi dung vd bAu crt b6 sung thdnh vi6n H6i ddng qudn

tri, Ki6m so6t vi6n

- Dai hOi ti6n hdnh b6 phitiu

TV HDQT

TV HDQT

Trudng Ban ki6m phit5u

DHECD

lohl0',
10h20'

Gidi lao, Ki6m phi6u bi6u quy6t vd bAu crl

1



10h20'-
10h30'

- C6ng b6 ktit quA biSu quy6t c6c nQi dung

- C6ng bi5 k6t quA bAu cu b6 sung thinh viOn HQi d6ng

quin tri, Ki0m sorit vi6n nhiQm k! lV (2019 -2023)

Truong Ban ki6m phi6u

10h30'-
11h00'

- Thdng qua Nghi qry6t Oai t.r6i

- Th6ng qua Bi6n bin D4i h6i

Thu k.i Dai h6i

Thu k:i Dai hOi

l lh00' -
11h05'

Bi! mac Dai hOi Ban t6 chric


