
 

      TỔNG CTY CN XI MĂNG VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                     Huế, ngày 22 tháng 03 năm 2016 
 

THƯ MỜI  
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

 
 Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng,  

 Trân trọng kính mời cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 
Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng: 

- Thời gian: 1 ngày, vào lúc 8h00, ngày 15 tháng 04 năm 2016. 
- Địa điểm: Công ty CP Vicem thạch cao xi măng (24 Hà Nội, Huế, Thừa Thiên Huế). 
- Nội dung: (có nội dung, chương trình và tài liệu gửi kèm theo Thư mời).  

* Cổ đông tham dự Đại hội xin đăng ký theo mẫu kèm theo dưới đây; nếu không đến dự 
Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông hoặc người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Ủy quyền gửi 
kèm theo). Phiếu đăng ký tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền, đề nghị gửi về Tổ quản lý cổ đông 
(ông Nguyễn Văn Tư) theo địa chỉ của Công ty trước 11h, ngày 14 tháng 04 năm 2016. 

Trân trọng kính mời cổ đông về dự Đại hội đúng thời gian và địa điểm nói trên. 

 
 
Ghi chú:                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Khi đi dự Đại hội vui lòng đem theo Thư mời,                                               UỶ VIÊN 
Giấy ủy quyền của các cổ đông mình đại diện (nếu có). 
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội vui lòng 
đăng ký trước với Ban Tổ chức Đại hội. 
- Cổ đông muốn biết thêm thông tin, truy cập Website  
của Công ty: www.thachcaoximang.com.vn                                          Phạm Thanh Bình 

 
 
 

 


