
 

 
CTCP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 

 

Số: 08/TB-CID 

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 
thường niên 2016 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hải phòng, ngày 04 tháng 4  năm 2016 

 

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

      - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội 

      - Các cổ đông công ty 

- Tên tổ chức phát hành:  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

- Trụ sở chính:   Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng. 

- Điện thoại:   031.3870577 Fax: 0313.870576. 

- Sàn giao dịch:  HNX 

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CTCP XÂY DỰNG & PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

- Mã chứng khoán:  CID . 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.   

- Mệnh giá:  10.000/cổ phiếu. 

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng xin thông báo về lịch tổ chức 
Đại hội cổ đông thường niên 2016 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 8h00', Chủ nhật,  ngày 24/04/2016. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công 
nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải phòng.  

3. Nội dung Đại hội: 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. 

- Báo cáo tài chính năm 2015. 

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 

- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ. 

4. Thành phần tham dự: 

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty. 

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán CID  có tên trong danh sách được 
chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2016. 

Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo 
mẫu, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.  

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị 
mang theo Giấy uỷ quyền (mẫu giấy ủy quyền được đăng tải tại trang web công ty: 

http://www.cinde.com.vn). 
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