TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Số:183/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 12 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo và kính mời toàn thể
Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
•
•
•
•

Thời gian: vào lúc 08h 00 thứ Bảy ngày 21/05/2011.
Địa điểm: Hội trường (tầng 7) khách sạn Green, số 06 Hùng Vương – TP Nha Trang.
Đối tượng tham dự: Quý cổ đông có tên trong danh sách đăng ký ngày cuối cùng 08/04/2011.
Nội dung Đại hội:
- Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về tình
hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế họach kinh doanh năm 2011.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2010.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế họach chia cổ tức năm 2010, 2011.
- Thông qua phương án đầu tư tại KCN Đắc Lộc; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký.
Chi khen thưởng HĐQT, BGĐ, BKS và các cán bộ quản lý chủ chốt khác.
• Tài liệu họp Đại hội: được công bố trên website: donga.khatoco.com.
• Đăng ký dự họp Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông
xác nhận dự họp hay uỷ quyền cho người khác dự họp bằng điện thoại, fax hoặc thư theo
địa chỉ liên hệ dưới đây trước 17h ngày 18/05/2011.
 Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Đông Á
Đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
ĐT: 058 3544246 - Ông Nguyễn Ngọc Phương Cương 0983128820
- 058 3831610 - Bà Mai Thị Tú Uyên 0914103020
Fax: 058 3831957
Ghi chú:
- Trường hợp cổ đông không thể dự họp và uỷ quyền cho người khác, xin vui lòng lập
giấy uỷ quyền (theo mẫu đã gửi) giao cho người nhận uỷ quyền.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp mang
theo Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp
được uỷ quyền) để xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCQT.
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