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Nam định, ngàyịCỷ tháng 3  năm 2020

T H Ô N G  B Á O
Mời họp dại hội Đống c ổ  đông năm 2020

Họi đong quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý 
vị cô đông tới dự Đại hội Đồng c ổ  đông năm 2020

1. Thòi gian:

- Làm thù tục đăng ký dự đại hội: từ 8 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2020 
 ̂- Đại hội khai mạc từ: 8 giờ 30 ngày 3 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
SỐ 5 đường Thái Bình Thành phổ Nam Định - tình Nam Định

3. Nội dung Đại hôi:

- Thông qua Báo cáo tổng kết 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành;

- Thông qua Báo cáo tồng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm 
kỳ 2020-2025

* Tílônỗ qua Báo cáo hoạt động của Ban kiếm soát năm 2019'

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thông qua tợ trình  ké hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Thông qua Phương án thù iao HĐQT, BKS Công ty 2020'

- Bầu thảnh viến Hội đồng quàn trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -  2025’

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Cồ đông có quyền tham dự Đại hội năm 2020
- Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Gông ty (chốt ngẫỳ 16/ 3/2020)

,  c ổ  đôns  có thể uỷ ch0 nểười khác tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một 
lân, người đưọrc uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3. Người đứọc uỷ quyền đến dự Đai hôi 
phải có đù Giấy chứng m inh thư và giấy uỷ quyền.

5. Xác nhận tham  dự  Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham' dự
hoi í h  CÌAC. 1 1 V  m i v p n  o m  rì ir  Ai  l i  .1 . . . . .Đại hội (hoặc uỷ quyền tham  dự Đại hội theo mẫu đíhh kèm) bằng thư, Em ail, điện thoại, fax

Xác nhận xin gửi lại văn phòng Công ty qua máy Fax theo số 0228.3642199 hoặc gọi điện trực tiếp 

gặp ông Vũ Thế Tường theo số máy 0914665396; Email: thevu 67@ vahno nnm 'vn Thời hạn cuối 
cùng 17 giờ ngày 01/ 6/2020

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể Ịham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tài liệu họp 
ĐHĐCĐ trên w ebsite cùa C ông ty tại địa chỉ: biahanoinam dinh.com .

Hội đằng quản trị Cóng ty cồ phân Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo đến quỷ cổ 
đông được biết
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