THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT - DUNG QUẤT
-

Địa chỉ trụ sở chính: Bến số 1 - Cảng tổng hợp Dung Quất, Xã Bình Thuận, Huyện Bình
Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

-

Mã số doanh nghiệp: 4300339633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu
ngày 26/09/2006.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Gemadept - Dung Quất trân trọng thông báo và
kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như
sau:
Thời gian:

09 giờ thứ sáu ngày 26/06/2020 (đón tiếp, đăng ký từ 08 giờ).
Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.

Địa điểm:

Trụ sở Công ty tại Bến số 1 - Cảng tổng hợp Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung:

Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
-

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
Sửa đổi Điều lệ;
Các nội dung khác.

Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (hoặc
hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự
đại hội trước 16 giờ Thứ ba ngày 23/06/2020.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch
Đã ký

PHẠM HỒNG HẢI

