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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
 Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CM2      

             
 Hội đồng Quản trị CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VTXD2 (CM2) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông 

CM2 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty: 
 

Thời gian:  9h - 11h30, thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017 
Địa điểm:  Hội trường Lầu 3 Văn phòng Công ty CM2 – Số 69/14 đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh. 
Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:  

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, GĐ; 
- Phương án phân phối lợi nhuận; 
- Thông qua sửa đổi Điều lệ; 
- Những vấn đề quan trọng khác.  

  Lưu ý:   
1. Vì tính chất quan trọng của Đại hội và  số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui 

lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng – P.Hành Chánh CM2 trước ngày Đại hội 
theo các cách sau: Điện thoại về số 08.38992224 /Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 
08.38982212/ Gửi email đến địa chỉ info@cm2.com.vn 

2. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy 
xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) hoặc thư mời để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu. 

3. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày gửi Giấy mời họp này đến ngày Đại hội, thì bên 
nhận chuyển nhượng có quyền tham dự Đại hội. Người nhận chuyển nhượng có thể đăng ký tham dự theo hướng dẫn tại 
mục 1 ở trên. 

4. Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.cm2.com.vn, Quý vị cổ đông có thể liên hệ với VP-P.HC theo 
các cách hướng dẫn tại mục 1 ở trên để được hỗ trợ thêm nếu cần. 

5. Thông báo này thay cho Thư mời họp ĐHĐCĐ CM2 trong trường hợp Quý vị cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận 
được Thư mời họp.  

  Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ để ĐHĐCĐ diễn ra thành công tốt đẹp./. 
  Trân trọng! 

 
Nơi gửi: 

    -  Như trên; 
    - Lưu VP.HĐQT; 
    - Các TV. HĐQT; 
    - Công bố thông tin trên website. 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Huỳnh Tám 
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