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THÔNG BÁO 
(V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015) 

 

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông công ty cổ phần NTACO về ngày 

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông  bất thường năm 2015 

như sau: 

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty cổ phần NTACO 

2. Mã chứng khoán : ATA 

3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Ngày GD không hưởng quyền : 09/09/2015 

6. Ngày đăng ký cuối cùng : 11/09/20145 

7. Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 

8. Thời gian và địa điểm: 08h30’ ngày 30/09/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần 

NTACO, số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 

9. Nội dung:  

+ Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài 

theo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của pháp luật. 

+ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và một số vấn đề khác có liên quan tới việc gia 

tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư Nước ngoài. 

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, quý cổ đông vui lòng truy cập website: 

www.ntacocorp.com.vn  và liên hệ xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: 0763.931 

477; 0987 831 001 gặp anh Hồng, hoặc fax: 0763.931797 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần NTACO thông báo đến quý cổ đông được biết.  

Thông báo này thay cho thư mời. 

Trân Trọng.! 
      

                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                       CHỦ TỊCH HĐQT 
 

    

 

  
 

                           NGUYỄN TUẤN ANH 

 
Mã CK: ATA 
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