
 

 

 

THƯ MỜI 
V/v tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 

  

 

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định trân trọng kính mời 
Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, 
được tổ chức như sau:  

1. Thời gian: 09giờ 00, thứ Bảy ngày 24 tháng 04 năm 2021. 
2. Địa điểm: Phòng họp Sao Mai, Khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương  

Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 
3. Nội dung Đại hội:  Theo chương trình Đại hội đính kèm. 
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty 

Cổ phần In và Bao bì Bình Định theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2021 
hoặc những người được ủy quyền hợp lệ. 

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, 
Quý vị vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác dự 
Đại hội cổ đông với Ban tổ chức trước 17giờ 00 ngày 20/04/2021 theo một trong 
các cách sau: 

- Điện thoại xác nhận tham dự Đại hội đến số máy: 0256.3524862/ 
0905237018 (Mai). 
- Gửi giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đến Công ty Cổ phần 

In và Bao bì Bình Định: đường Tây Sơn, tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, Tp. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Hoặc fax theo số: 0256.3524366. 

Quá thời hạn trên Quý vị không xác nhận tham dự Đại hội hoặc không gởi 
giấy ủy quyền tham dự Đại hội xem như không đi dự Đại hội. 

6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác 
nhận, ủy quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: 
http://biprica.com.vn 

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. 
Trân trọng kính mời!  

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2021 
          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

           CHỦ TỊCH  
                        Đã ký 

                                                       NGUYỄN NHƯỢNG 


