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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:  161/TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016 
 

THÔNG BÁO 

Về ngày đăng ký cuối cùng  

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký 

cuối cùng như sau: 

- Tổ chức niêm yết  :  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 

Kỹ thuật 

- Mã chứng khoán   :  IJC 

- Loại chứng khoán  :  Cổ phiếu phổ thông  

- Mệnh giá   :  10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền :  07/03/2016 

- Ngày đăng ký cuối cùng :  08/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  

- Thời gian thực hiện: Từ 8h00, thứ 6, ngày 08/4/2016 

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Lucky Square – TP. mới Bình Dương 

- Nội dung cụ thể: Thảo luận và thông qua các nội dung: 

 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016. 

 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2016 

 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015  

 Các tờ trình: 

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT; Báo 

cáo của BKS. 

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2016. 

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch 

phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. 



 

HOSE_BM-7.2/4-BH4-02/2014                                                                                                           Trang 2/1 

 

 

 

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch 

chi trả năm 2016. 

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát 

xét BCTC bán niên năm 2016. 

+ Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. 

 Và các nội dung khác (nếu có) 

  

    KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận:                                                                PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  NY, VT.(6) 

 

 

Trầm Tuấn Vũ      


