
     CTY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

GCNĐKKD số 3900242776 do Phòng Đăng ký                              Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc 

   Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh  

         cấp ngày 19 tháng 07 năm 2011.                                                Tây Ninh, ngày ....... tháng … năm 2012 

                Số :............/CSTN 

 

                                

             

 

Kính gửi: Cổ đông …………………………………………………………………………….. 

- Mã số: ……………………………………………………………………………. 

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ....................................................................... 

- Số lượng cổ phần sở hữu: ........................................................................... 

- Địa chỉ: ...................................................................................................... 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự kỳ 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty : 

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ, ngày  17/04/2012 

2. Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công Ty (Hội trường), xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh  

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội; 

- Thông qua kế hoạch tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011. 

- Thảo luận kế hoạch SXKD 2012 và một số vấn đề cần thiết khác. 

Lưu ý:  Trường hợp  cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình 

dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản (theo 

mẫu) 

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau : 

. Giấy CMND/hộ chiếu/bản sao giấy CNĐKKD; 

. Thư mời họp; 

. Giấy ủy quyền dự họp hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) 

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội 

đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trước ngày 13/04/2012 theo các cách sau: 

. Điện thoại xác nhận theo số máy: (066) 385 3606 – 0918 122 873 

. Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: (066) 385 3608 

. Gửi Email đến địa chỉ : trc@taniruco.com 



Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công 

của Đại hội. 

Trân trọng kính chào 

Tài liệu đính kèm : để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, 

Hội đồng Quản trị Công ty xin gửi tới các Quý cổ đông bộ tài liệu tóm tắt chương trình họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty. Bộ tài liệu chi tiết Quý Cổ đông vui lòng download tại 

website của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (www.taniruco.com.vn) 

 

Nơi nhận                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH 

-Như trên;                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     

-Lưu VT; 

 

 

 

                                                                                             Hứa Ngọc Hiệp 

 


