CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Hà giang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi:

Quý cổ đông
Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời quý vị cổ
đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thời gian:

8h ngày 16 tháng 05 năm 2019

Địa điểm:

Trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng – Khu kinh tế cửa khẩu Thanh
Thủy – Vị Xuyên _ Hà Giang

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.
Các tài liệu liên quan tới Đại hội cổ đông thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên trang thông
tin điện tử của Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, theo địa chỉ: http://
www.giaiphong.com.vn.
Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông mang
theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội;
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng !
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CƯƠNG
Ghi chú: .

Giấy mời họp này thay cho thông báo mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời do địa chỉ không chính
xác.
Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Công ty
Cổ phần Ô tô Giải Phóng - phòng 307, số 14 Pháo Đài Láng, Hà nội trước 16h00 ngày 14/05/2019.
Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp trước 16:00 ngày
14/05/2019 bằng fax hoặc điện thoại: Fax: (04)36368023
Điện thoại: (04)36368020
Trường hợp quý vị không tham dự trực tiếp đại hội, quý vị có thể ủy quyền cho HĐQT tham dự để thuận tiện cho quá trình tổ
chức
Trong trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 30/05/2019.
Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 12/06/2019.
Địa điểm tổ chức tại Trụ sở Công ty – Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy – Vị Xuyên – Hà Giang

