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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
Kính gửi : Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội
Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội xin trân trọng kính mời Quý
Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty theo nội
dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: Khai mạc vào 9h00, ngày 28 tháng 4 năm 2012 ( Thứ bẩy )
2. Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Khu hành chính Quận Hoàng Mai,
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
3. Nội dung : Thông qua các vấn đề sau
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- Báo cáo dự thảo kế hoạch năm 2012 và các giải pháp.
- Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Các vấn đề khác do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định
4. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký
tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội xin vui lòng đăng ký trước 16h30
ngày 23/4/2012, bằng đường Bưu điện, điện thoại, Fax, Email cho Ông Lê Lâm:
+ Địa chỉ: Phòng Nhân sự Hành chính, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, Tầng 6
& 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
+ Điện thoại cơ quan: (04) 3862 1225 (máy lẻ 126); di động : 0903234027
+ Fax : (04) 38621224
+ Email: lelam@hanosimex.com.vn
- Đề nghị Quý cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu
- Hồ sơ đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: Giấy uỷ quyền, bản
sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Cổ đông và xuất trình giấy CMND hoặc Hộ chiếu của
người được uỷ quyền khi dự Đại hội
- Các tài liệu, văn bản của Đại hội được phát tại Tổng công ty từ ngày 20/4/2012 đến ngày
tiến hành Đại hội và được đăng tải trên website của Tổng công ty : www.hanosimex.com.vn
từ ngày 20/4/2012

- Khi tham dự Đại hội, các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Ông Lê Lâm theo các địa chỉ nêu trên
Trân trọng kính mời./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT
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