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THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐỒNG LẲN THỨ XIII NĂM 2019 
CỒNG't y  Cỏ  p h à n  Bộ t  m ì  b ì n h  a n  - VINABOMI

Kính gửiỉ Cổ đông Công ty c ồ  phần Bột Mì Bình An - Vinabomi

Căn cứ vào Điều lệ Công ty c ổ  phần Bột mì Bình An -  Vinabomi, Hội Đồng Quản Trị 
quyết định triệu tập Đại Hội Đồng cổ đông lần thứ XIII năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30, ngày 31 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty c ổ  phần Bột mì Bình An - Vinabomi

Địa chỉ: số  2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
* Nôi dung chính của Đai hỏi:

1/ Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 và Kê hoạch SXKD 2019.
2/ Các nội dung khác.

* Điều kiên tham  d ư : Tất cả cồ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty 
Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi tại thời điêm chôt danh sách cô đông ngày 29/04/2019 đêu 
có quyền tham dự Đại hội. Trường họp quý cổ đông không có điều kiện đến dự họp, quý cô đông 
có thể ủy quyền đại diện tham dự theo mẫu (đính kèm) của Công ty.

Đẻ công tác Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy 
quyền tham dự đại hội đăng ký xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 29/05/2019.

Mọi thông tin liên lạc vui lòng chuyến về:
* Văn phòng Công ty c ổ  phần Bột mì Bình An - Vinabomi:

Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chỉ Minh.
Điện thoại: 84.8.3856.9234 (Tuấn Anh). Fax: 84.8.3850.4657.
Đ ể biết thêm chỉ tiết xỉn tham khảo trên địa chỉ Website: www.vinabomi.com.vn
Khi đến tham dự đại hội, quý cồ đông vui lòng mang theo thư mời họp, bản chính giấy 

đăng ký tham dự đại hội, giấy CMND/hộ chiếu còn hiệu lực, giấy ủy quyền (nếu có) đê đăng ký 
tư cách cồ đông với bộ phận Tiếp tân của Ban Tổ chức trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Hội đồng Quản trị Công ty cồ  phần Bột mì Bình An -  Vinabomi thông báo đến tất cả các 
cổ đông biết để chuẩn bị tham dự Đại hội. Thông báo này thay cho thư mời dự họp.

Trân trọng./.

Nơi nhân :
-  Như trên;
- T/B trên website Cty;
- Lưu TK.HĐQT.
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