CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
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Số: 02./TB.HĐQT.2017

Thốt Nốt, ngày 12 tháng 10 năm 2017

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần GENTRACO;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GENTRACO xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông
về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 (thứ Tư).
2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty TNHH MTV Gạo Việt - Quốc lộ 91, Khóm Long Thạnh 2,
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:






Báo cáo c a Hội đồng quản trị;
áo cáo c a Giám đốc về ết quả hoạt động 2016 và ế hoạch 2017;
Báo cáo hoạt động c a an iểm soát năm 2016;
Các tờ tr nh xin ý iến cổ đông th o qui định.
ầu cử Hội đồng quản trị và an iểm soát nhiệm ỳ VI (2017 – 2021)
4. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Cổ đông sở hữu cổ phần c a Công ty Cổ phần
GENTRACO tính đến 16 giờ ngày 06/10/2017.
5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
- Trường hợp Quý cổ đông hông sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể y quyền
cho HĐQT công ty hoặc người hác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được y quyền 1 lần,
người được y quyền hông được y quyền lại cho người hác. Cổ đông đại diện được y quyền
hi đến dự Đại hội xin vui lòng mang th o giấy chứng minh nhân dân và giấy y quyền có chữ ý
c a người y quyền và người được y quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc y quyền cho
người hác tham dự Đại hội và gởi lại/hoặc fax cho công ty hạn chót đến 16h ngày 17/10/2017.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GENTRACO trân trọng ính mời.
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