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CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Số : 17/TB-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2016 

 
       

THÔNG BÁO 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 trân trọng thông báo và 
kính mời quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016, chi tiết như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Từ lúc 7h30, ngày 21/4/2016, sáng thứ Năm (đón tiếp, 
đăng ký từ 7h00). 

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường 
Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

3. Thành phần: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ 
phần của C32 theo danh sách chốt vào ngày 21/3/2016. 

4. Nội dung: Trình bày báo cáo, thảo luận và thông qua: 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016; 

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. 

- Thông qua và biểu quyết các tờ trình của HĐQT: 

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; 

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức công ty năm 2015; Kế 
hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức công ty năm 2016; 

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Thành viên các Tiểu ban năm 2015 và 
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Thành viên các Tiểu ban năm 2016; 

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến 
vận tải (Mã ngành: 5229); 

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh và 
quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 
tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa cho người lao động 
(ESOP); 

+ Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGĐ điều hành. 

- Thông qua và biểu quyết các tờ trình của BKS: 

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét 
BCTC bán niên năm 2016. 

 + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 
theo quy định tại Khoản 2, Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2014. 
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- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có). 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện muốn tham gia ứng cử/ đề cử, bầu 
bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019, vào website Công ty (www.cic32.com.vn) tải 
các mẫu phiếu ứng cử/ đề cử, sơ yếu lý lịch, điền vào ký tên gửi kèm bản sao CMND, 
bản sao kê nắm giữ cổ phiếu C32 liên tục trên 6 tháng có xác nhận của Công ty Chứng 
khoán về Công ty trước ngày 16/4/2016 để công bố thông tin theo quy định. 

6. Xác nhận tham dự Đại hội:  

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự 
hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm) cho Công ty 
trước ngày 21/4/2016 theo cách sau: Đăng ký qua điện thoại, bưu điện, fax hoặc email 
tại: 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 

Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Ông Lý Thanh Châu – TV BKS: ĐT số: 0650.3755.243; DĐ: 0903.363.185; 

Fax: 0650.3755.040; email: lythanhchau@gmail.com. 

Ông Lữ Minh Quân – Thư ký công ty: ĐT số: 0650.3759.446; DĐ: 0913.777.057; 

Fax: 0650.3755.605; email: luquan73@yahoo.com.vn. 

Ghi chú: 

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo 
Thư mời họp; Giấy CMND/ Hộ chiếu/ bản sao giấy CNĐKKD để đăng ký tham dự 
Đại hội (trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, cổ đông vui lòng mang 
theo bản gốc để đăng ký dự Đại hội). 

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của công ty tại đường dẫn: www.cic32.com.vn, mục Quan hệ cổ đông. 

Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

 
 

Võ Văn Lãnh 

Nơi nhận                                                      
-Cổ đông;                                                                               
-Lưu VT; 


