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THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty
Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013 vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 18/04/2013 tại Trung tâm hội
nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành
phố Hồ Chí Minh.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đồng cổ đông thường
niên lần này là thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tinh thần Thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty
áp dụng cho các công ty đại chúng.
Do việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần này có nhiều điểm mới và có thay
đổi thứ tự một số Chương, Điều cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo
Thông tư 121, Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo bản Điều lệ sửa đổi, có so
sánh với từng Khoản, Chương, Điều của Điều lệ Công ty hiện hành, đăng tải trên
trang web Công ty tại địa chỉ: www.khahomex.com.vn , trong chuyên mục “Quan
hệ cổ đông”, Mục “Đại hội đồng cổ đông”.
Rất mong Quý cổ đông tham gia góp ý bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi và
gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 14/04/2013 trong phong bì đính kèm thông
báo này. Chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp vào bản Dự thảo để trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, thảo luận và thông qua.
Trân trọng kính chào.
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