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        Số: 12/TB-CT                                         Buôn Ma Thuột, ngày  02 tháng  03 năm 2020 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI  HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

Kính gửi: Cổ đông: ......................................................................................... 

  Địa chỉ:............................................................................................ 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế 

hoạch & Đầu tư Đăk Lăk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư 

Cao su Đăk Lăk. 

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;  

Nay Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đăk Lăk mời các cổ đông tham 

gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau: 

1. Thời gian: 7 giờ  30 ngày 11 tháng 04 năm 2020. Trường hợp có thay đổi về thời gian 

và địa điểm do diễn biến của dịch covid-2019 công ty sẽ thông báo lại cho cổ đông. 

2. Địa điểm :    Hội trường tầng 1- Trung tâm Tiệc cưới-Khách sạn Dakruco  

Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

3. Nội dung và tài liệu cuộc họp: 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

của DRI  tại website công ty www.dri.com.vn, Phiếu biểu quyết, bầu cử được phát tại đại 

hội. 

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất 

trình các giấy tờ sau: 

(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp 

lệ(trường hợp được ủy quyền tham dự họp) 

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DRI theo địa 

chỉ sau: 

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – Trưởng bộ phận HC-NS 

Điện thoại: 0262-3867676  Fax: 0262-3865 303 

Địa chỉ: Công ty DRI, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Các cổ đông nào không tham dự họp xin vui lòng thông báo bằng văn bản hoặc 

điện thoại, fax, email xác nhận về văn phòng công ty DRI trước ngày 06/4/2020 

 Trân trọng! 

 

http://www.dri.com.vn/



