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Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

THƯ MỜI
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn (Hutranco)
Trân trọng kính mời :
Ông/Bà
: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY HUTRANCO
Địa chỉ
:
Mã số cổ đông
:
Số cổ phần sở hữu/đại diện : ……………… cổ phần.
Đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải
và Du lịch Hương sơn (Hutranco).
Được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 21/05/2017.
Nội dung: Tài liệu, chương trình họp xin gửi kèm; thông tin trên website:
www.hutranco.com.vn.
Địa điểm: Phòng họp khách sạn NIKKO - 84 Trần Nhân Tông - Hà nội.
Để việc đón tiếp được chu đáo và ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông
xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách trực tiếp
đến xác nhận hoặc xác nhận qua điện thoại, thư tín, fax hoặc email trước 16h30 ngày 19/05/2017 về
địa chỉ :
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hương sơn – Hutranco
Phòng 2406, Khu A tòa nhà M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-62751873; Fax: 84-4-62751874; email: vanphong@hutranco.com.vn
Bà Nguyễn Thu Hà: 0912 621 847; Ông : Nguyễn Văn Toàn: 0932 262 886;
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ địa chỉ trên đây.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần làm cho Đại hội thường niên năm 2017 của Công ty
Hutranco thành công tốt đẹp.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

Lưu ý :
- Khi Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần mang theo :Thư mời họp; Giấy
CMND; Giấy ủy quyền(Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại Hội)
- Ngay sau Đại hội Quý cổ đông sẽ nhận cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017 bằng tiền mặt hoặc
chuyển khoản; Đề nghị quý Cổ đông cung cấp thông tin; đăng ký nhận cổ tức cho Bà Nguyễn
Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty: 0912621847 trước ngày 19/05/2017.

