Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o---Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Kính gởi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Công ty cổ phần Beton 6 xin thông báo thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
như sau:
-

Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 30/06/2017

-

Địa điểm:

Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Beton 6
Km1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

o

Chương trình Đại hội: Đính kèm (bao gồm các nội dung chính như qui định).

o

Điều kiện tham dự Đại hội:
-

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Beton 6 theo danh sách cổ đông chốt
ngày 31/05/2017 đều được quyền tham dự.

-

Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu
giấy ủy quyền qui định. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền
không được ủy quyền lại cho người khác.

-

Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy
quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

-

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham
dự (hoặc xác nhận ủy quyền) trước 16h00 ngày 27/06/2017:
Ông Huỳnh Tấn Minh - DĐ: 0903.900.574 - Email: minh.huynh@beton6.com
Địa chỉ: 406 Ung Văn Khiêm (Lầu 2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: (84.8) 3899.8100

o

Ghi chú:
-

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại www.beton6.com.

Hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông dự Đại hội!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TRẦN VĂN CẦU
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
-
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