
I raiSi
^ k P L A S C O y r

Vietnam Value BiNHMiNH

Kinh g&i :

CÔNG TY CÔ PHÂN NHÜA BINH MINH

240 HA U G I A N G - P . 9 - Q . 6 - T P .  HÔ CHÎ MINH - VN 

DT: 08.39690973-39694524-39691701 FAX: 08.39606814 ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004

Email: binhminhplas@hcm.fpt. vn

Tp. Hô Chi Minh ngày 03/4/2017

THÜ MÔI HOP

(v/v Dai hôi Cô âông thuùng niên 2017)

Quÿ Cô dông Công ty Cô phàn Nhya Binh Minh

Hôi dông Quân tri Công ty Co phân Nhya Binh Minh xin trân trong thông bâo và kinh mai 

Quÿ Cô dông vê tham du Dai hôi Cô dông thuông niên nàm 2017 cüa Công ty, eu thê nhu sau:

A. Thoi gian:08g30 - thû ba, ngày 18/4/2017.

B. Dia diêm: Công ty Cô phân Nhua Binh Minh - 240 Hâu Giang, Phuàng 9, Quân 6, Thành 

phô Hô Chi Minh.

C. Nôi dung:

1) Thông qua bâo câo kêt quà hoat dông sàn xuât kinh doanh nàm 2016.
2) Du kiên phân phôi lai nhuân nàm 2016.
3) Kê hoach sàn xuât kinh doanh nàm 2017.
4) Sua dôi Diêu lê Công ty.
5) Câc vân dê khâc.

D. Dieu kiên tham du: Cô dông sô hùu cô phân cûa Công ty (ma chung khoân BMP) tai thài 

diêm chôt danh sâch 15/3/2017.

Nhàm giüp công tâc tô chi'rc Dai hôi duac chu dâo, kinh dê nghi Quÿ Cô dông xâc nhân 

tham du hoâc hoàc üy quyên tham du (theo mau dinh kèm) bàng diên thoai, fax hoâc gôi bân 

photo vê Công ty truôc 16g00 ngày 17/4/2017.

Khi dên tham du Dai hôi, xin vui long mang theo chung minh nhân dân hoâc hô chiêu, 

giây xâc nhân / ùy quyên dê dàng kÿ tu câch cô dông tham du.

Mau Giây xâc nhân / üy quyên và câc tài lieu liên quan dên Dai hôi cô thê tâi truc tiêp tù 

Website cüa Công ty, www.binhminhplastic.com. tù ngày 03/4/2017.

Thu mai này duac công bo trên trang web cüa Công ty, dàng tài trên Thài bâo kinh tê 

(thuôc nhât bâo Sài Gôn giài phông), bâo Dâu tu chung khoân và gôi buu diên dên tùng cô dông. 

Trân trong kinh mai.
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