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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI
Địa chỉ: Đường Nguyên Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 3820 061 - Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggialai.com.vn
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (“QCGL”) trân trọng kính mời:
Quý cổ đông Công ty tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể
như sau:
1. Thời gian Tổ chức đại hội: 14h00, Thứ ba - ngày 30/06/2020
2. Địa điểm: Khách sạn New World – số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung đại hội:
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020, Tài liệu bầu cử được Công ty đăng tải tại website:
www.quoccuonggialai.com.vn từ ngày 20/06/2020.
4. Đăng ký dự họp:
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Văn Phòng Công
ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, về địa chỉ dưới đây trước 9h30 ngày 29/06/2020:
5. Ủy quyền tham dự đại hội:
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy
quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước trước 9h30 ngày 29/06/2020 hoặc
xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống đính kèm CNMD/CCCD photo của người ủy quyền.
Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền kèm Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh).

