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NGHỊ QUYẾT 
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên năm tài chính 2019 

____ 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre; 
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16.04.2020. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1.   Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và 

tiếp tục thực hiện công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế, Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: 

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo: ngày 10/04/2020 (theo thông báo số 
201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về ngày 
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 

2019). 
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo thay đổi lần 1: ngày 24/04/2020 (theo 

thông báo số 282/20/TB-DBT ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến 
Tre về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019). 

- Thời gian xin gia hạn lần này: dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ trong quí 2/2020, thời gian cụ 

thể Công ty sẽ thông báo sau. 
- Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty theo 

địa chỉ http://bepharco.com/quan-he-co-dong/ 
- Các nội dung khác: giữ nguyên theo thông báo số 201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020, 

giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/03/2020. 

Điều 2.  Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thứ Triệu ký các hồ sơ có liên quan 
đến các thủ tục đăng ký gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến 

Tre và công bố thông tin theo luật định. 
Điều 3.  Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.  

  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
  

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;                                                
- Ban KTNB;                                                        

- Lưu: TK HĐQT. 
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