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Hà Nội, ngày  19   tháng 05  năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Về việc: Chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  

năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025)  

 

Kính gửi :  Quý Cổ đông Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH3 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú; 

- Căn cứ Nghị quyết số 16-2020/NQ-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần cơ điện Trần Phú thông qua thời gian chốt lại danh sách cổ đông tham dự 

ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Đại hội  nhiệm kỳ III (2020-2025). 

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ 

đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Đại hội hết nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty CP 

cơ điện Trần Phú, như sau:  

1. Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III 

(2020-2025) 

2. Công ty: Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú 

- Trụ sở chính: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội. 

- Điện thoại: 0243 8691172   Fax: 0243 8691802 

- Đăng ký kinh doanh số: 0100106063 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 22/02/2010, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018. 

- Vốn điều lệ: 156.800.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng) 

3. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 25/05/2020 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú sẽ gửi Thư mời tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) và các tài liệu liên 

quan đến các cổ đông theo quy định của Pháp luật. 

Trân trọng thông báo. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VT, Thư ký HĐQT 

 

    

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 


