CÔNG TY CỎ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH
Số:

/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Mình, ngày oLo tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
(về ngày đăng kỷ cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng co đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chửng khoán Việt Nam
-

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
Trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38298888
Fax: (08) 38225999
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300938037 do sở Ke hoạch và Đầu tư
Tp.HCM cấp ngày 06/06/2002, thay đổi lân thứ 25 ngày 01/9/2016.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho chứng khoán sau:
+ Tên chứng khoán: cố phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh.
+ Mã chứng khoán: MLG.
+ Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
+ Mệph giá chứng khoán: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 3 năm 2017.
1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Nội dung cụ thể:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 20/4/2017.
- Địa điểm tồ chức Đại hội (dự kiến): Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thông báo sau
trong thư mời tham dự Đại hội.
Đe nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về địa chỉ sau:
+ Địa chỉ nhận danh sách bản in: Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, địa chỉ: 64-68
Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
+ Địa chỉ email nhận fíle dữ liệu: nguyenvanhanh@mailinh.vm đầu mối liên hệ ông
Nguyễn Văn Hanh Phó Tổng Giám đốc. Điện thoại: 09820 11111.
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ
được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Như trèn;
- SGD CK Hà Nội;
- Lưu VT.

