
THÓNG BAO
V/v : “ Mời họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2021

Kỉnh g ở i : Quỷ c ổ  đông Công ty

Hội đồng quản trị Cõng ty trản trong thòng báo va kính mời quý cổ đòng đến dư 
kỳ hop Đại hội đòng cổ đỏng thường niên năm 2021 (kỳ hop thứ XXI).

Thời gian : 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ 00, thứ Bày, ngày 27 tháng 03 nãm 2021.
Địa điểm : tại trụ sở chính của Công ty cổ phản Cafico Việt Nam, số 35 đường 

Nguyền Trọng Kỷ, thanh phổ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, nếu cổ đong không đến dự họp đươc thì ủy quyền cho người đại 
diện của mình dư họp. Việc ủy quyền cho người đai diện dự hop Đại hội đồng cố đòng 
phải láp thanh vãn bản, có chừ ký của cò đông. Khi đen dự hop, người đươc ủy quyền 
xuất trình vãn bản ủy quyền và chửng minh nhân dan cho ban tổ chức kỳ hop để dư 
họp.

Đẻ tạo thuan lợi cho cổ đòng, giấy ủy quyền có thề được gởi cho người đươc ủy 
quyền qua địa chỉ hoặc email của cỏng ty trước ngày khai mạc kỳ hop, chúng tôi sẽ 
nhận và chuyển đen người đươc ủy quyền đê tham dư kỳ hop.

Đĩa chỉ và email : Cóng ty cổ phần Caýico Vỉèt Nam; sổ 35 đường Nguyền Trong 
Kỳ, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoai: (0258) 3854312-15; Email: 
tcns(à),cafìco.vn

Tài liệu kỳ hop đươc đáng toàn vãn tại Website www.cafico.vn. Đề ngh: Quý cố 
đong nghiên cửu trước khi dư hop.

Nơi nhận:
Như trên.
Đãng tren website của Cty. 
Lưu VP/HĐQT.

Tài liệu kem theo :
. Chương trình kỳ họp.
.Mau giày ủy quy en dự hop .

NGUYẺN QUANG TUYEN

http://www.cafico.vn


CÒNG TY CP CAFICO VIẸT NAM
HỘI ĐONG QUẢN TRỊ

CỘNG HOA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tư Do - Ilanh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP Đ Ạ I H ỘI ĐÒ NG  CỎ ĐÔNG TH Ư Ơ NG  NIÉN NĂM  2021

KỶ HỌP THỨ XXI - Ngay 27.03.2021

STT NỘI DUNG CHUƠNG TRINH THỜI GIAN THỰC HÍEN

I Thủ tục 08 g 00 - 08 g 30 Ban lễ tân
1 Cổ đỏng đăng ký dư họp;
2 Đáng ký ủy quyên dự hop;
3 Nhản phiểu biểu quyết.

I I Nghi thức 08 g 30 - 09 g 00 Ban tổ chức
1 Tuyên bố lý do; Bao cáo kết quà cổ 

đông dư hop;
2 Thong qua chương trình kỳ hop;
3 Giới thiêu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;
4 Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.

III Nội dung 09 g 00 - 11 g 30
1 Bao cao của HĐQT về tình hình sản Chủ tịch HĐQT

xuất kinh doanh - số liệu bao cáo tài 
chính được kiểm toán nãm 2020 - 
Kế hoạch năm 2021

2 Bao cao hoạt động nãm 2020 của Ban 
kiểm soát

Trương ban BKS

Thảo luan - quyết nghị ĐHĐ cố đóng
3 Thong qua Tờ trình của Hội đồng quản 

trị vẽ các vân đè:
HĐQT

a Mức chi cổ tức nám 2020.
b Hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lẹ 

tương ứng.
Thào luận - quyết nghị ĐHĐ cỗ đóng

4 Thong qua Nghi quyết ky họp HĐQT
Thào luận - quyết nghị ĐHĐ cô đong

5 Tổng kết, bế mac. Chủ tịch HĐQT



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

GIẤY ỦY QUYỀN
n g ư ờ i  đ ạ i  d i ệ n  d ự  k ỳ  h ọ p

ĐẠI H Ộ I ĐỒ NG  CỔ ĐÔ NG  TH ƯỜNG  NIÊN NĂM  2021
(Kỳ họp thứ XXI - Ngày 27.03.2021)

Kính gởi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

Tôi tên là : ......................................................................................................

Địa ch ỉ:............................................................................................................

Điện thoại : ......................................................................................................

Là cổ đông sở hữu ................  cổ phần của Công ty CP Cafico Việt
Nam.

Bằng chữ : ......................................................................................................

Tôi ủy quyền cho ông (bà) :..........................................................................

Chứng minh nhân dân số *:..........................................................................

Điện thoại :......................................................................................................

Thay mặt tôi tham dự kỳ họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hôi đồng 
cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng là :................phiếu .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền 
này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lập tạ i............................ , ngày.......... tháng....... năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên ,ghi rõ họ tên)

* Ghi chú : Nếu người được ủy quyền là CBCN đang làm việc tại Công ty mà người ủy quyền không biết rõ số 
chứng minh nhân dân thì chỉ cần ghi vào dòng CMND là : đang làm việc tại Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.
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