
  

 

THƯ MỜI 
 

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
NĂM TÀI CHÍNH 2013 

 

Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ  ĐỨC THÀNH 
 

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự 
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013. 
Thời gian : 8 giờ 00 sáng, Thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2014. 
Địa điểm : Khách sạn Grand Hotel, phòng Grand lầu 4 
    Số 8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Tel: (08) 3829 4046 
Thành phần tham dự: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt ngày 
19/3/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.  
  

Chúng tôi đính kèm các tài liệu như sau: 
• Nội dung Chương trình Đại hội. 
• Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 
• Mẫu sơ yếu lý lịch của Ứng viên tham gia bổ sung vào Ban kiểm soát. 
• Mẫu Thư tự ứng cử, Thư đề cử tham gia bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 

Trường hợp Quý cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát, xin gửi thư 
ứng cử và sơ yếu lý lịch về Công ty Gỗ Đức Thành trước ngày 20/4/2014. 
Tài liệu Đại hội: Nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web:  www.goducthanh.com 
(mục Dành cho cổ đông). 
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ. 
Ghi chú: Mọi thông tin, mọi thắc mắc, kiến nghị của Cổ đông về nội 
dung chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi về GDT  trước  16h  
ngày  20/ 4/ 2014 theo địa chỉ sau: 
 
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 
Đ/c: 21/ 6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM 
ĐT : (84-8) 3589 4287  Fax: (84-8) 3589 4288 / 3589 4310 
 
Người liên hệ: 

• B. Tuyết Vân  -  DĐ:   0903 732 089.   
 Email:  vantky@dtwoodvn.com  

• B. Hồng Hạnh  -  DĐ:  0906 937 578.   

Email:  hanhtky@dtwoodvn.com  

    
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch 

 
 
 
 

LÊ HẢI LIỄU 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Xác nhận tham dự:  Tôi tên  ......................................................................  sở hữu …………………Cổ phiếu. 
Tôi đồng ý tham dự Đại hội.                                                                  (Ký tên) 
 
                                       
                                                                                               
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Thông tin ủy quyền: Nay tôi đồng ý ủy quyền cho  
   Bà : Lê Hải Liễu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc 
   Ông : Lê Hồng Thắng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoặc 
   Ông/Bà:  .................................................. Chức vụ    :  .............................................  
 Sinh năm : .................................................. CMND số  :  .............................................  
  Cấp ngày : .................................................. Tại            :  .............................................   

   Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cổ đông tại Đại hội
  Ngày ……tháng…... năm 2014 

            Người được ủy quyền                                                     Người ủy quyền 
                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
Ghi chú: Quý vị vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng các cách fax,email, gửi thư qua 
đường bưu điện theo thông tin địa chỉ nêu trên. 


