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THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân
trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020,
thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: 7h00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2016 ( thứ 6)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390,
đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Nội dung Đại hội:

 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 -2020.

 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 -2020.

 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
 Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016.
 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2016
 Thông qua tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS,

thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
 Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm

2014.
 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020
 Các nội dung khác.

4. Thành phần tham dự.
-  Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách tổng hợp người sở

hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu)  có quyền tham dự và biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày đăng ký cuối cùng
22/03/2016;

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự
và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho
người khác.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc

tham dự họp chậm nhất vào hồi 16h00 ngày 20/04/2016, bằng việc điền vào phiếu
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