
 

- Quyù coå ñoâng khi ñi mang theo CMND (thẻ CCCD) hoaëc giaáy uûy quyeàn ñeå xaùc nhaän tö caùch  Ñaïi bieåu. 

- Quyù coå ñoâng töï trang traûi chi phí ñi laïi, aên ôû khi tham döï Ñaïi hoäi. 

- Xin vui loøng xaùc nhaän tham döï hoaëc uûy quyeàn tham döï Ñaïi hoäi tröôùc: Ngaøy 14/04/2021  

- Qua Ñieän thoaïi:02563.847668 hoaëc Fax: 0256.3847556 (Gaëp oâng Trương Công Hoàng). 

- The shareholders are kindly requested to bring ID card or letter of authorization for registration. 
- All accommodation and transfer expenses are paid by the shareholders. 

- The shareholders kindly confirm attendance to Organizing Board before 10 April. 2021 

-  Contact Phone: +84 256. 3847668 - Fax: +84 256. 3847556/3847246 (Mr Truong Cong Hoang) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 
 Địa chỉ:Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 E-mail: phutai@phutai.com.vn Website: www.phutai.com.vn 

 Điện thoại: 0256.3847668              Fax: 0256.3847556 

   

THÖ MÔØI 

Döï Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân Naêm 2021 

THE INVITATION LETTER 

To Annual General Meeting Shareholders 2021 

 

 Traân troïng kính môøi! 

Sincerely invite! 

Cổ đông/ Mr./Ms.: ............................................................................... 

Địa chỉ/ Address: ................................................................................. 
 

Ñeán döï Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2021 

To the Annual General Meeting of Shareholders  2021 

 

Vaøo luùc: 13h15, ngaøy 17 thaùng 4 naêm 2021 

Time: 13.15 pm on Saturday, 17 April. 2021 

Taïi: Hoäi tröôøng Coâng ty coå phaàn Phuù Taøi, Soá 278 Nguyeãn Thò Ñònh, thaønh phoá Quy Nhôn, tænh 

Bình Ñònh  

Add: The meeting - hall of Phu Tai J.S.C, 278 Nguyen Thi Dinh Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province 

  

NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH 

PROGRAM CONTENT 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

     Report from the Board of Directors at the  Annual General Meeting of Shareholders 2021 

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 

     Through the Financial Statements 2020 

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 

     Through the plan of profit’s distribution & dividend’s payment 2020 
4. Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 

    Plan to pay the remuneration for the BOD year 2021 
5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 

    Through the selection of the independent auditing company in 2021 

6. Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 

     Through the draft amending and supplementing the Charter of the organization and operation of the company  

7.Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty 

     Through the draft amending and supplementing the internal corporate governance regulations of the company  

8.Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty. 

     Through the draft amending and supplementing the Regulation on organization and operation of the company's Board of 

Directors. 

9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 

    Through the other contents under the Authorization of the General Meeting of Shareholders 

Trân trọng kính mời!        

Best regards!                                                    HĐQT/BOD 
          CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 

 

 

 

  

                        LÊ VỸ 

mailto:phutai@phutai.com.vn
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