
 
 

                         
 

                             THƯ MỜI  
 THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

                                                        TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2019 
 

             Kính gửi:   Cổ đông:                                                                                

                 Địa chỉ:          
 

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội 
đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2019 như sau: 

1. Thời gian: 08 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 13/06/2020 

2. Hình thức:  
a) Họp trực tuyến: Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội, tham gia biểu quyết và bầu cử tại 

website: ezgsm.fpts.com.vn. Thông tin đăng nhập của cổ đông: 

 Tên đăng nhập: 
 Mật khẩu: 

b) Họp tại trụ sở:  Hội trường Công ty Gỗ Đức Thành - 21/6D Phan Huy ích, P. 14, Quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

3. Nội dung: Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết tại website 
www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông & website: ezgsm.fpts.com.vn. 

4. Tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời và CMND/hộ chiếu bản chính. Đối với 
người được ủy quyền mang thêm Giấy ủy quyền bản chính. 
 

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. 
 

 

 

 

 

 
Nhận phúc đáp: C. Thùy Dương - DĐ:   0911 015 225 

Tp.HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2020  
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                     Chủ tịch 

 
(Đã ký) 

 
 

 

                  LÊ HẢI LIỄU 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Xác nhận của Cổ đông:    Tham dự     Không tham dự                                    Cổ đông 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, biểu quyết và bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cổ đông tại Đại hội.  
                                                                        Ngày ……tháng …. năm 2020 

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

 
 
 
 

Vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự bằng cách đăng ký ủy quyền tại website: ezgsm.fpts.com.vn 
hoặc gửi Giấy ủy quyền đã ký về email: duong@dtwoodvn.com  trước ngày 13/6/2020 hoặc xuất trình khi 
Người được ủy quyền đến dự Đại hội. 
 
Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam     Tel: (028) 3589 4287     Fax: (028) 3589 4288 


