CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/TB- HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 04 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến trân trọng thông báo và kính
mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến - Bình Tân, Vĩnh
Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.
2. Thời gian: 7h30 ngày 20/5/2015.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ
phần Dệt Tân Tiến có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 30/04/2015.
4. Nội dung đại hội
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế
hoạch năm 2015 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch công tác 2015;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014;
- Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các vấn đề sau:
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2014;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2015;
+ Chủ trương mua lại cổ phiếu để hình thành Cổ phiếu quỹ;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
+ Mức thù lao cho HĐQT, thư ký Công ty, BKS năm 2015.
5. Tài liệu họp Đại hội: Gửi trực tiếp đến Quý cổ đông gồm: thông báo mời
họp, Quyết định triệu tập, chương trình đại hội, mẫu Giấy uỷ quyền, Giấy đăng ký
tham dự.
Các tài liệu khác, Quý cổ đông truy cập website: http:// tantien.khatoco.com
6. Đăng ký dự họp Đại hội
Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội bằng việc gửi
giấy đăng ký tham dự qua thư, fax hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 15/5/2015
theo địa chỉ sau đây:
Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
Địa chỉ: Bình Tân – Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Fax: 058-3882926, Email: tochuc_tatex@khatoco.com
Điện thoại: 058.3730330 gặp Ông Đỗ Vũ Phong

7. Ủy quyền tham dự Đại hội
Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác
tham dự, xin vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu gửi Quý cổ đông (có thể truy cập tại
website của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến) và giao cho người nhận ủy quyền.
Khi tham dự đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài
liệu họp, bản gốc: Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và
Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
Họ và tên cổ đông:………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………Điện thoại:……………………
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:………………………………………………
Cấp ngày:……………………………………….Tại:…………………………...
Số cổ phần hiện có (mệnh giá 10.000đ):……………………………………..(1)
Số cổ phần được ủy quyền, nếu có (mệnh giá 10.000đ):…………………….(2)
Cộng (1+2):…………………………………………………………….cổ phần
Bằng chữ:………………………………………………………………………..
(Số cổ phần được ủy quyền kèm theo………………giấy ủy quyền)
Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Dệt Tân Tiến ngày 20/05/2015.
………, ngày……tháng…..năm 2015
Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu- nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông hoặc người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Đăng ký dự họp trước 16h00 ngày 15/5/2015 tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.
Bình Tân- Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Người liên hệ: Ông Đỗ Vũ Phong - ĐT: 058.3730330

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày

tháng

năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN (cá nhân)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
NGƯỜI ỦY QUYỀN
Họ tên cổ đông: ………………………………………………….………...……
Địa chỉ: ………………………Điện thoại:..…………..……….….…...………
CMND/HC/ĐKKD*:…………………………………...……………...……….
Cấp ngày……………………..Tại……………………………………………..
Số CP sở hữu:…………….…..Bằng chữ………………………..…...………..
Mã số cổ đông:………………………………………….…………...…………
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ tên: ……………………………………………………………...………….
Địa chỉ :………………………………………………………...…...………….
Số CMND:……………...Ngày cấp: .. ……………..Nơi cấp: .............................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
1. Người được ủy quyền có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham dự, tham gia
thảo luận các vấn đề trong Đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2015 này thay cho người ủy quyền.
2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên
họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.
3. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này, cam
kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và không có bất kỳ sự
khiếu nại nào về sau.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông hoặc người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Đăng ký dự họp trước 16h00 ngày 15/5/2015 tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.
Bình Tân- Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Người liên hệ: Ông: Đỗ Vũ Phong - ĐT: 058.3730330

*CMND/HC/ĐKKD: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…... tháng….. năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến;
NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN
Chúng tôi - những người ký tên sau đây là cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
đồng ý thành lập nhóm cổ đông có tổng số CPĐK: …………...............
Cùng thống nhất đề cử cho:
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên:……………….……………………………………………………..
Giấy CMND: ………………. Cấp ngày: …………… Tại :……………...
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………...
Số lượng CPĐK của người được ủy quyền:………………………………….
Tổng số CP đại diện của người đươc ủy quyền: …………………………… ..
NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1.Người được ủy quyền có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham dự, tham
gia thảo luận các vấn đề trong Đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ
đông thành lập này thay cho những người ủy quyền.
2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc
phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.
3.Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này,
cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và không có bất
kỳ sự khiếu nại nào về sau.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

ĐD NHỮNG NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Nếu cổ đông hoặc người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký và dấu của tổ chức.
- Đăng ký dự họp trước 16h00 ngày 15/5/2015 tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
Bình Tân- Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Người liên hệ: Ông: Đỗ Vũ Phong - ĐT: 058.3730330

