
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 

Trụ sở: Số 2, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn 

TTHHƯƯ  MMỜỜII  TTHHAAMM  DDỰỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 
    Kính gửi:                                    QUÝ CỔ ĐÔNG                                               

  - Địa chỉ: ………………………………………  - Số cổ phần sở hữu :……………………… 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 

trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
của Công ty. 
1. Thời gian: Vào lúc 08h00’ -  Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018.  
2. Địa chỉ: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long,              
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
3.  Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau: 

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; 
+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; 
+ Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; 
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; 
+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; 
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018; 
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; 
+ Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; 
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 
+ Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;  
+ Và các vấn đề khác (nếu có). 

4. Thành phần tham dự đại hội: 
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí 

Cửu Long theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam tại thời điểm 06/4/2018. Cổ đông không thể đến dự được có thể Ủy quyền cho 
người khác tham dự 
5. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội: 

  -  Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo 
và xuất trình các giấy tờ sau: 

(1) Thư mời xác nhận:         Tham dự          Ủy quyền tham dự 
(2) CMND/Hộ chiếu, bản sao ĐKKD ( nếu cổ đông là tổ chức);  

  -  Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự                  
Đại hội về Công ty trước 16h00 ngày 24/4/2018 theo hình thức sau: 

+  Điện thoại : 0919.616655 – (0299) 3627999 gặp Mrs Huệ   
+  Fax           : (0299)3627888             +  Email        : pvcl@dothi5a.com.vn 
+  Gửi thư     : Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
      Số 02, Lô KTM 06,Đường số 6, Khu Đô Thị 5A, Phường4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

       Mọi chi tiết tham khảo trên Website của Công ty : pvcl.com.vn 
 

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông. 

                                                                                         Sóc Trăng, ngày 09 tháng 4  năm 2018. 
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
                                                                                                        (Đã ký) 
  
    NGUYỄN TRIỆU DÕNG 
 

  

STT:  

- NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

+ Họ và tên:……………………………………. 
+ CMND số.................ngày.../.../......tại............. .                     
+ Địa chỉ:……………………………………….. 

-  NGƯỜI ỦY QUYỀN: 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


