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Lào Cai,  ngày 26 tháng  9  năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến  

cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
______________________ 

 

    Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần  

    Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 

Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 

2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, 

Nhằm chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo đến Quý cổ 

đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến như sau: 

1. Thời gian dự kiến: Xong trước ngày 12/11/2019. 

2. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh 

Lào Cai (Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai). 

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019. 

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết. 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBCKNN; 

- Sở Giao dịch CK Hà Nội; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tài liệu đính kèm: Công văn số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của 

của UBND tỉnh Lào Cai. 


