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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG 
ĐC: 84+86 Điện Biên Phủ - Hải Phòng  

GCNĐKKD số 0200287889 thay đổi lần 03 
ngày 01/6/2010 
---------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 

   Số: 26/2013/TB-HĐQT                          Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2013 
 
 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng. 

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/4/2013. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng trân trọng thông báo 

và kính mời toàn thể quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2013. 

  I. Thời gian: 14h30’ Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013. 

  II. Địa điểm họp: Khách sạn Hữu Nghị (số 60 đường Điện Biên Phủ, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng). 

  III. Nội dung họp:  

3.1/ Thông qua Quyết định số 79/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bãi 

nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Nguyễn Thị 

Tuyết Len; 

3.2/ Phê chuẩn Quyết định số 80/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm 

chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Đặng Thị Hồng Hải; 

3.3/ Áp mã ngành kinh tế quốc dân đối với ngành nghề kinh doanh hiện có của Công 

ty theo quy đinh của pháp luật. 

  IV. Tài liệu Đại hội: quý Cổ đông vui lòng tải về từ trang thông tin điện tử (website) 

www.congnghepham.com hoặc nhận trực tiếp tại văn phòng Ban tổ chức, địa chỉ số 53 

Lương Khánh Thiện - Hải Phòng. 

V. Đăng ký dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng: 

* Trong trường hợp không thể trực tiếp tham gia Đại hội, ủy quyền cho người tham gia Đại 

hội theo mẫu đính kèm thư mời này. Hội đồng quản trị xin giới thiệu các Ông/Bà có tên sau đây để 

quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội: 

- Ông Ngô Văn Thẳng  Chủ tịch Hội đồng quản trị 

website 
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- Bà Lê Thị Mai     Thành viên Hội đồng quản trị 

- Ông Hoàng Long     Thành viên Hội đồng quản trị 

* Gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến trực tiếp hoặc 

qua thư đảm bảo theo đường bưu điện đến địa chỉ văn phòng Ban tổ chức số 53 Lương Khánh 

Thiện - Hải Phòng, ĐT: 0936517066  trước ngày 21/5/2013. 

* Đến tham dự họp Đại hội đúng giờ và đem theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu khi đến tham dự họp. 

* Thông báo và tài liệu Đại hội được gửi theo đường bưu điện đến từng cổ đông. 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Trong trường hợp quý Cổ đông không nhận được 

Giấy mời họp thì Thông báo của Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng trên Báo Pháp 

luật Việt Nam sẽ thay cho Giấy mời họp.  

Trân trọng !      
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH HĐQT NGÔ VĂN THẲNG đã ký 
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