CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
Tel :+(84).710.3851246
Fax :+(84).710.3852118

Số: 02./TB.HĐQT.2016

Thốt Nốt, ngày 10 tháng 05 năm 2016

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 2016 như sau:
1. THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 05 năm 2016 (thứ Ba).
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 của Hội đồng quản trị;
Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch 2016;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
Các tờ trình xin ý kiến cổ đông theo qui định.

4. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: Quý cổ đông vui lòng xem văn kiện đại hội trên trang web
http://www.gentraco.com.vn từ ngày 20/05/2016.
5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần
GENTRACO tính đến 16h00 ngày 10/05/2016.
6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền
cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần,
người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền
khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền có chữ ký
của người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho
người khác tham dự Đại hội và gởi lại/hoặc fax cho công ty hạn chót đến 16h ngày 23/05/2016.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GENTRACO trân trọng kính mời.
CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
Tôi tên: …………………..…………………….. là cổ đông của Công ty CP Gentraco.
Tôi xác nhận như sau:
 Tham dự ĐH
 Không tham dự ĐH
 Ủy quyền tham dự ĐH
TRƯỜNG HỢP: ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÔNG TY HOẶC NGƯỜI KHÁC
Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” chọn 1 trong 4 người trong danh sách HĐQT, hoặc
điền đầy đủ thông tin nếu người được uỷ quyền không có tên trong danh sách bên dưới và
ký xác nhận.
 Nguyễn Trung Kiên
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
 Cao Phước Long
Phó Chủ tịch HĐQT
 Trần Thanh Vân
Thành viên HĐQT
 Võ Xuân Hồng
Thành viên HĐQT
 Người khác:
Ông (bà):………………………………………………………………………….
CMND/ĐKKD số:………………....cấp ngày ……/……/…….tại :…………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………Fax:…………………………………………..
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Ủy quyền
này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần
Gentraco.
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận bằng đường bưu điện hoặc fax về cty theo số: (0710)3852118. Ngoài ra
Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội bằng cách gọi điện trực tiếp cho Phòng Đầu Tư Gentraco theo số (0710)
3817434 gặp Ms. Minh Nhật.

