CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội Đồng Quản Trị

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------Hà Nội, Ngày 10 tháng 06 năm 2011

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần NETNAM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NETNAM kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ
đông thường niên năm 2011 với những nội dung cụ thể sau:
•

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 06 năm 2011

•

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

•

Điều kiện tham dự:
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 22/05/2011.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội cổ đông thường niên, các Cổ đông cần ủy quyền cho
người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn ( gửi kèm giấy mời
này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần
do Cổ đông đó nắm giữ. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty
trước 14 giờ ngày 21/6/2011 theo địa chỉ sau:
Ban Thư ký HĐQT – CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-37561534 - Fax: 04-37561888
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ Hộ
chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).
Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.netnam.vn
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Công ty Cổ phần NetNam xin trân trọng thông báo./.
Lưu ý:
- Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 8h00
- Cổ đông tham dự Đại hội tự túc
chi phí ăn ở, đi lại.

TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TRẦN BÁ THÁI

