
TỒNG CỔNG TY LICOGI - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỎ PHẢN LIC O G I10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: C^../2021/TB-HĐQT Đà Nằng, ngày 13 thảng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
v ề  việc: Chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần 

của Công ty cổ phần LICO G I10

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LIC O G I10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ to chức và hoạt động của Công ty cổ phần LIC O G I10 đã được Đại 
hội đông cô đông thông qua;

Căn cứ Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh nghiệp so 0400463323 do Sở Ke hoạch và 
Đâu tư TP. Đà Năng cấp lần đầu ngày 01/04/2004, đăng kỷ thay đổi lần thứ 5 ngày 
20/ 01/2020;

Căn cứ Nghị quyết s ố ....... /2021/NQ-HĐQT ngày 12/05/2021 của Hội đồng quản trị
Công ty vê việc thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
của Công tỵ cô phần LIC O G I10.

Công ty Cổ phần LICOGI 10 xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt 
danh sách cố đông sở hữu cổ phần, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả cổ đông của Công ty cổ  phần LICOGI 10.
2. Thời gian chốt danh sách: 16h00’ ngày 26/05/2021.
3. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Các cổ đông có ý kiến vui lòng gửi đến Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần 

LICOGI 10; Số 382 Núi Thành - p. Hòa Cường Bắc - Q, Hải Châu - TP Đà Nang; Điện 
thoại: 0236.3625617; Fax: 0236.3622979; Email: licoRil0.dn(5)Rmail.com; Các ý kiến sẽ 
được tiếp nhận từ ngày 13/05/2021 đến 16h00’ ngày 26/05/2021.

5. Các cổ đông có tại danh sách chốt theo thời hạn tại mục 2 sẽ được gửi thư mời 
tham dự họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2021 qua đường bưu điện hoặc 
chuyên tay hoặc Email hoặc Zalo hoặc Facebook và được đăng tải trên website của Công 
ty tại địa chỉ: www.licogilO.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Nguyễn Danh Quân

http://www.licogilO.com.vn

