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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:   274        /TB-SGDHCM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017 
 

THÔNG BÁO  
Về ngày đăng ký cuối cùng 

 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký 

cuối cùng như sau: 

- Tổ chức niêm yết:     Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng  

- Mã chứng khoán   : DIG 

- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017 

1. Lý do và mục đích:           Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 

2. Nội dung cụ thể: 

 Tỷ lệ thực hiện:   1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). 

 Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 22/04/2017 đến 

27/04/2017.  

 Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, P. Thắng 

Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Nội dung đại hội:  

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017. 

- Báo cáo tài chính năm 2016. 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016. 

- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016; kế 

hoạch hoạt động năm 2017. 

- Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2017. 

- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016; dự 

kiến mức thù lao năm 2017. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 

2016-2020 trong năm 2016; kế hoạch thực hiện năm 2017. 

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

 

 

       Nơi nhận:  
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  NY, VT (06). 

 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

Đã ký 

 

Trần Anh Đào 


