
 
 
CÔNG TY CP    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THI ẾT BỊ PHỤ TÙNG ðÀ NẴNG         ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc 
Số:_____/HðQT      ðà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2010 

 
GIẤY TRIỆU TẬP 

DỰ ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
 
Kính gửi: Cổ ñông 
  Sở hữu số cổ phần:    CP, mệnh giá 1CP=10.000VNð.    
 
Căn cứ ðiều lệ Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng ðà 

Nẵng, Chủ tịch HðQT kính mời Quý Ông, Bà ñến dự ðại Hội ñồng Cổ ðông Thường 
Niên năm 2010: 

Thời gian và ñịa ñiểm: 
Vào lúc 08giờ30, ngày 12 tháng 03 năm 2010. 
Tại Hội trường Tầng 9, Khách sạn DAESCO, số 155 ñường Trần Phú, Quận 

Hải Châu, Thành phố ðà Nẵng. 
ðiều kiện tham dự:  
Danh sách cổ ñông chốt tại thời ñiểm: 01/01/2010. 
 
Nội dung: 

1. Báo cáo Tài chính ñã ñược kiểm toán 2009 và dự kiến mức cổ tức năm 2009. 
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty năm 2009 của HðQT, TGð. 
3. Báo cáo của Hội ðồng Quản Trị ñánh giá tình hình hoạt ñộng và quản lý giám sát ở 
Công ty năm 2009 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010. 
4. HðQT trình ðHðCðTN 2010 biểu quyết: Phê chuẩn mức cổ tức năm 2009 và thông 
qua Phương hướng hoạt ñộng SXKD của Công ty năm 2010; và một số vấn ñề liên quan. 
5. Thông qua Nghị quyết ðHðCð thường niên 2010. 
 
  Cổ ñông tham khảo tài liệu, nội dung, chương trình ðại Hội ðồng cổ ñông thường 
niên năm 2010 tại trang ñiện tử của Công ty: http://www.daesco.vn 

Thời gian ñăng ký:  
Các cổ ñông tham dự hoặc người ñại diện theo uỷ quyền của cổ ñông tham dự 

ðHðCð thường niên 2010 ñăng ký: tại Phòng Tổng hợp Công ty chậm nhất ngày 
10/3/2010. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ông Võ Văn Hải - Phòng Tổng hợp Công ty  
ðT: 0511.3821637 – 0914183355 
Trân trọng thông báo 

TM.HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
    Chủ tịch 

 
 
 

             
      Nguyễn Thành Nam 



 
 


