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vA EAU TU THANH PHo

- UY BAN CHTNG KHOAN NHA NI.IOC
Cdn c{r khodn 2 Diiu 136 Luqt Doanh nghiQp ndm 2014.
Cdn c{r

Diiu l€ tii ch*c vd hoqt dQng Cdng ty CO phAn TAp dodn Mai Linh.

Cdn cu tinh hinh thwc t€ hoqt dQng cila Cdng ty.

HQi rl6ng Quin trf C6ng ty chring t6i kinh dC nghi Se K6 ho4ch vd DAu tu Thdnh ptrO HO
Chi Minh xem xdt ch6p thupn cho COng ty C6 phAn Tap dodn Mai Linh dugc gia hpn thdi
gian t6 chric D4i hQi d6ng cO d6ng thuong ni0n ndm tdi chinh 2018 nhu sau:

-

Thdi gian xin gia h4n: T6 chric dai hQi chpm nh6t tru6c ngdy 30/0 612019.

Ly do gia h4n: HQi d6ng Qu6n trf dang c6n nhic, th6o lu4n vd di6u chinh kC ho4ch
sin xu6t kinh doanh cho ndm 2018, vi vfly cin c6 th6m thdi gian cho viQc chuAn bf
vd td chric Dai hQi d6ng cO d6ng thudng ni0n.

HQi d6ng qu6n

tri

cam k6t thUc hiQn tO chric Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni0n ndm tdi

chinh 2018 cria Cdng ty C6 phin Tap dodn Mai Linh theo dring vdi thdi h4n dugc Quy So
gia hpn, phir hqp v6i quy dfnh cria Ph6p luQt hien hdnh vd EiCu le C6ng ty.
ChAn thdnh

cim on vd trdn trgng kinh chdo!
TM. HQI DONG QUAN
CHU TICH HDQT
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