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

 
Số: 07/TB-HĐQT 

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

 
Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2018 

  
 
      

THÔNG BÁO 
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (Mã CK: C32), địa chỉ Trụ sở: Số 45A đường Nguyễn 
Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số 3700146225 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 
24/12/2008 và cấp thay đổi lần 9 ngày 03/08/2017. 

Trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2018 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 

1. Thời gian tổ chức: 8h00’ – 11h30’ ngày 26/4/2018 (sáng thứ Năm). 

2. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở 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 tham dự: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Cổ đông 
sở hữu cổ phần của C32 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2018 do 
TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông. 

4. Nội dung báo cáo, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội: 

(Vui lòng xem Chương trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội). 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện muốn tham gia ứng cử/đề cử bầu bổ sung 
thành viên HĐQT 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, vui lòng 
gửi về Công ty trước 15h30’ ngày 24/4/2018. 

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong quý cổ đông vui lòng đăng ký 
tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công 
ty trước ngày 26/04/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường 
Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0274 
3759 446, Fax: 0274 3755 605 hoặc đăng ký trực tiếp cho Ban Tổ chức như sau: 

- Ông Nguyễn Thế Phi – Thành viên  HĐQT: 

ĐTDĐ (Zalo): 0913 860 027  Email: thephicic@yahoo.com 

- Bà Phạm Thị Thùy Tiên – Thành viên BKS: 

ĐTDĐ (Zalo): 0911 674 586 Email: thuytienktkt@gmail.com  

- Ông Lữ Minh Quân – Người phụ trách quản trị công ty: 

ĐTDĐ (Zalo): 0913 777 057 Email: luquan73@yahoo.com.vn 
 

7. Quý cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử để biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng 
cách truy cập website: http://voting.vsd.vn Thời gian diễn ra bỏ phiếu điện tử là bắt đầu từ 
08h00 ngày 02/04/2018 và kết thúc vào 17h00 ngày 19/04/2018. 
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Tài khoản đăng nhập hệ thống V-Vote và Mật khẩu để bỏ phiếu điện tử của Quý cổ 
đông được gửi thư bảo đảm đến từng cổ đông. 

Lưu ý: 

" Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đề nghị thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống 
V-Vote thông qua ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam, theo Quy chế Hướng dẫn 
thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành bởi Quyết định 06/QĐ - HĐQT ngày 09/10/2017 của 
Hội đồng quản trị Công ty." 

Khi cần hỗ trợ để bỏ phiếu điện tử, xin vui lòng liên hệ với Công ty qua điện thoại: 
0274 3759 446 (gặp anh Hoàng). 

8. Kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn: www.cic32.com.vn - Mục Quan 
hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Năm 2018. 
 

Ghi chú: 

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông 
báo 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, người được ủy quyền vui lòng mang 
theo bản gốc/chính để đăng ký dự Đại hội). 

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:   
-Cổ đông;                                                                              
-Lưu VT, TK. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

 

 


