CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊ CH BẾN TRE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/ 2018TM-ĐHCĐ
Tp.Bến Tre, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: Ông/ Bà: ……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………
Số đăng ký cổ đông: ……………… Ngày đăng ký cổ đông: ……………
Số lượng CP sở hữu: …………………………………………………………
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre trân trọng kính mời Quý cổ
đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, được tổ
chức như sau:
1. Thời gian:
8 giờ 00 Thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm:
3. Nội dung:

Sảnh Hoàng Gia - Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre– Số
16, Hai Bà Trưng, Phường 2, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Theo chương trình đính kèm

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ

phần Du lịch Bến Tre theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2018 hoặc
những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề

nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy
quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc
ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến
địa chỉ Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre trước 16 giờ, ngày 21/04/2018. Cổ đông
hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy
quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre
Địa chỉ: Số 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275 3822392 Website: www.bentretourist.vn
Hoặc số điện thoại: 0918820593 (Mr Ót)
Trân trọng kính mời.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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