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Hà Noi, ngày | cLthang- nàm 2019

CÓNG BÓ THÒNG TIN TRÉN CÓNG THÓNG TIN DIÉN TU’ CÙA 
SÓ GIAO DICH CHlTNG KHOÀN HÀ NÓI

Kfnh gui: - Sa giao djch chung khoàn Hà Noi

Tèn Còng ty: Còng ty co phàn Chung khoàn Chàu À Thài Bình Dirong 

Ma chirng khoàn: APS

Dia chi tru so chinh: Tàng 03 tòa nhà Grand Plaza, so 117 Tran Duy Hirng, P. Trung 
Hòa, Q. Cau Giày, Tp. Hà Nói

Dien thoai: 024.3573.0200 

Fax:024.3577.1966 *

Nguòi thirc hien còng bò thòng tin: Nguyèn Dò Làng

Dia chi: Tang 03 tòa nhà Grand Plaza, so 117 Tran Duy Hirng, P. Trung Hòa, Q. Cau 
Giày, Tp. Hà Noi

Dien thoai (di dòng, co quan, nhà rièng): 024.3573.0200 

Fax: 024.3577.1966

Loai thòng tin còng bò: 0  24 giò □  72 giò □  bàt thuòng □  theo yèu càu □  dinh ky

Noi dung thòng tin còng bò: Nghi quyèt so 01/2019/NQ-HBQT ngày 11/03/2019 

vè viec chòt danh sàch co dòng thirc hien quyén tham dir hop Dai hòi dòng cò 
dòng thuòng nièn nàm 2019.

Thòng tin này dà duoc còng bò trèn trang thòng tin dien tir cua còng ty vào ngày 

12/03/2019 tai duòng dàn www.apec.com.vn

Chung tòi xin cam kèt càc thòng tin còng bò trèn day là dung sir that và hoàn toàn 

chju tràch nliièm truóc phàp luat vè noi dung càc thòng tin dà còng bò.

Tài lièu (Unii kèm:
- Noi dung thòng tin càn 
còng bò và càc tài lièu có 
lièn quan.
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So: . C . /2019/NQ-HDQT Hà Nói, ngàyJ /f thàng 3 narri 2019

NGHJ OI YFT HOT HONG QITÀN TRI 

(V/v: Chot danh sàch co dòng tinse hi$n thuc liièn quyèn iham die hop 

Dai bòi dòng co dòng thuàng nièn nani 2019)

Càn eie Luàt doanh nghiép so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Càn cù Luàt chimg khoàn so 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Càn cù Luàt so 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sùa dói, bó sung mot só diéu 

cita Luàt Chùng khoàn só 70/2006/QH11 ;

Càn cù Diéu le cita Cóng ty co phàn Chùng khoàn Chàu A Thài Bình Duemg;

QUYÉT NGHI

Dièu 1: Trifu tap hpp Bai hgi dòng co dóng thuàng nièn nàm 2018 Cóng ty co 

phàn Chung khoàn Chàu À Thài Bình Duong, n§i dung cu thè:

- Ngày dàng ky cuòi cùng de thuc hien quyèn du kién: 01/04/2019

- Thùi gian to chuc du kién: 14h00 ngày 18/04/2019

- Dia diém tò chuc du kién: Tàng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KBT Trung Hòa Nhàn 

Chinh, Phò Nguyèn Thi Thap, Càu Giày, Hà Nói

- Nqì dung du kién sé trình DHBCB thucmg nièn nàm 2019:

• Bào cào kèt quà hoat dQng sàn xuàt kinh doanh cùa Cóng ty nàm 2018; Kè hoach 

sàn xuàt kinh doanh nàm 2019;

. Bào cào cùa Hoi dòng quàn trj;

. Bào cào cùa Ban kièm soàt;

• Thóng qua Bào cào tài chinh kièm toàn nàm 2018;

. Thóng qua Phuong àn phàn phói lai nhuàn nàm 2018; ké hoach sàn xuàt kinh 

doanh và phàn phói lai nhuàn nàm 2019;

. Lira chon dan vi kièm toàn Bào cào tài chinh nàm lai chinh 2019;

. Thóng qua thù lao HBQT, BKS nàm 2018 và kè hoach chi trà thù lao HBQT và 

BKS nàm 2019;

• Càc nói dung khàc thuóc thàm quyèn cùa Bai hqi dóng co dóng.



Dièu 2: Dièu khoàn thi hành

Hoi dóng quàn tri uy quyèn cho Ban Tòng Giàm dóc chiù tràch nhifm thuc 

hien càc thù tue, còng vice càn thiét lièn quan dèn viec tè chuc hQp Dai hpi dóng co 

dóng.

Nghi Quyét này có hieu lue kè tir ngày ky, thành vièn Hpi dóng quàn tri, 

thành vién Ban kièm soàt, Ban Tong giàm dóc và càc phòng ban cà nhàn có lièn 

quan chiù tràch nhiem thi hành Nghi quyét này theo quy dinh cùa Phàp luat và Dièu 

le.

Neri nhàn:

- UBCKNN, HNX, VSD

- HDQT, BKS, BTGD

- Lini VP
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