
 

  THƯ MỜI 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi: Quý Cổ đông 

 Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 20  tháng 05 năm 2022 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm 

Thủ Đức - Long An; 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An trân trọng kính mời Quý Cổ đông 

đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau: 

1.  Thời gian: 08h30 sáng, thứ năm ngày 30/06/2022 (đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu). 

2.  Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An). 

3.  Nội dung Đại hội  

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website 

www.thuduclongan.com (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) ngày 06/06/2022. 

4.  Thành phần tham dự: 

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - 

Long An theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022 do Công ty thực hiện. 

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc 

cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng 

minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.  

5.  Đăng ký tham dự Đại hội:  

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham 

dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An qua EMS, 

điện thoại hoặc fax trước ngày 27/06/2022. 

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An   

Địa chỉ nhận thư: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An 

o Người tiếp nhận thông tin: Bà : Nguyễn Thị Gấm   Chức vụ : Thư ký HĐQT 

o Số điện thoại liên hệ: 0385611453    Email  : gam.nt@thuduclongan.com 

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền. 

 

Trân trọng kính mời! 

 
Ngày  06  tháng 06 năm 2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN 

Địa chỉ       :  Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An 

Điện thoại  : (0272) 3636446 – (0272) 3636445        Fax : (0272) 3636447 

Email          : info@thuduclongan.com 

Website   : www.thuduclongan.com 


