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THÔNG BÁO
(V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
------o0o-----Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
I. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gentraco
- Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: (0710) 3851246, Fax: (0710) 3852118.
- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông.
- Vốn điều lệ: 129.584.930.000 đồng, mệnh giá 10.000 đồng /1 cổ phần.
- Số đăng ký kinh doanh: 1800241743 Đăng ký lần đầu ngày 21/8/1998, Đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày
05/10/2015 do Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ cấp.
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Thu mua và chế biến nông sản, xay xát và chế biến gạo, xuất khẩu gạo trực tiếp.
+ Kinh doanh vật tư nông nghiệp, xăng dầu, gas, dịch vụ thương mại, điện thoại các loại, thiết bị tin
học, thiết bị máy văn phòng, thiết bị viễn thông, bất động sản, thực phẩm gia súc, gia cầm.
+ Nhập khẩu và kinh doanh nguyên liệu, vật liệu để chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, gỗ tròn
và gỗ các loại. Đại lý thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, đại lý phân phối hàng hoá.
II. Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2016, nay Hội đồng quản trị Công ty Gentraco
xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016 như sau:
1. Nội dung: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16 giờ ngày 10/05/2016.
3. Ngày tổ chức đại hội: 09 giờ 00 ngày 24/05/2015 (thứ Ba).
4. 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.
Xin trân trọng thông báo.
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