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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Thọ, ngày 05 tháng 04 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ. 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông 

về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2021, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông: 

1. Xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền người tham dự Đại hội. 

2. Các cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần trở lên ( ≥ 95.400 

cổ phần) trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử 01 người vào HĐQT và 

01 người vào ban kiểm soát( tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS đề nghị cổ đông tham 

khảo tại website của Công ty: http://www. longthohue.com.vn) 

Việc xác nhận tham dự Đại Hội, đề cử người vào HĐQT, BKS đề nghị Quý cổ 

đông điền vào mẫu có sẵn gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Long Thọ theo địa chỉ: 

42 Phùng Chí Kiên, Phường An Đông, TP.Huế, hoặc liên hệ ông Nguyễn Văn Nhân: 

điện thoại: 0983055450; Email: vannhan365@gmail.com 

Thời gian: từ ngày 07/4/2021 đến ngày 30/4/2021. 

Sau thời gian trên ban tổ chức sẽ chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2021 và gửi giấy mời họp kèm theo chương trình, thời gian và 

địa điểm. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến vào cuối tháng 5/2021. 

 
 

 

*Ghi chú:  

- Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền người tham dự Đại hội được in ở mặt sau của thông báo này. 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN NGƯỜI THAM DỰ  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021      

  

Họ và tên cổ đông:.........................................................,sởhữu: .............cổphần 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại:................................................................................................. 

Số CMND:.............................do CA .......................cấpngày ..................... 

Uỷ quyền cho : 

Ông/Bà......................................................................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................................... 

Số điện thoại:................................................................................................. 

Số CMND:.............................do CA .......................cấpngày ..................... 

Là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Long Thọ với tư cách là đại diện cho tất 

cả số cổ phần mà tôi sở hữu. 

Người đại diện được phép thay mặt tôi tuỳ chọn và quyết định đối với những vấn 

đề được nêu ra hợp lệ tại Đại hội. 

Người đại diện đồng ý với nội dung uỷ quyền trên và ký chấp nhận trên đây sẽ 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này. 

 

  Ngày …… tháng …… năm 2021 

 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                             CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 

(ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, ghi rõ họ tên)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú :Gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: 

-Bản sao Giấy CMND của người ủy quyền 

- Bản sao Giấy CMND của người được ủy quyền. 

 


