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Kính gửi

Tên công 
Địa chỉ: 
Số điện 
Số fax: 
Website 
Người 
Địa chỉ 
Số điện 
Số fax:

thoại:

thưi
t i l 

th'

Nội dung

Ngày 19/4, 
hạn tổ chức 
Khoáng sản 
hoạch và Đầu 
số 972/SKHĐ 
về việc chấp 
năm 2018 của

Thông tin 
Khoáng sản 
www.mitracc

Kính gửi 
(' ký kinh doanh

Chúng tôi 
chịu trách nhi'

Nơi nhận
- Như trê:
- HĐQT
- Website
- Lưu VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

- ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ty: Tông công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 
Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
0239.3855603
0239.3855606 
www.mitraco.com.vn

c hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân
ường trú: Khối 13, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
oại: 0913.547735

0239.3855606

thông tin công bố:

/2018, Hội đồng quản trị đã có Văn bản số 45/CV-HĐQT về việc xin gia 
họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty 
% Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP gửi Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kể 
tư tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 23/4/2018, Tổng công ty đã nhận được Công văn 
T-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh 
thuận đê nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Tổng công ty đến ngày 11/5/2018.

này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty 
và Thương mại Hà Tĩnh -  CTCP vào ngày 23/4/2018 tại địa chỉ: 
.com.vn (mục cổ đông)

ièm  Công văn số 972/SKHĐT-ĐKKD ngày 23/4/2018 của Phòng Đăng 
ì -  Sở KH&ĐT' tỉnh Hà Tĩnh.

xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
ệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TGĐ (B/c);
: www.mitraco.com.vn:
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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số;
V/v Gia hạn 

cổ đông thư' 
Tổng CÔ 
Thương

'/SKHĐT-ĐKKD

:hời gian tổ chức Đại hội 
ừng niên năm 2018 của 
ng ty Khoáng sản và 
mại Hà Tĩnh - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Sở Kệ 
19/4/2018 V1 

2018 của Tổ 
xem xét nội 
có ý kiến nh

Căn c: 
Đầu tư chấp 
năm 2018 c 
đồng quản 
các nội dun 
chức đại hội 
định Luật D

Nơi nhậ
N hư  trên; 
UBND tỉnh 
GĐ Sở (b/c 
Lưu VT, Đ

Hà Tĩnh, ngày 2 ^  tháng 4 năm 2018

'ì hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 45/CV-HĐQT ngày 
ì việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
ing công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP. Sau khi 
dung Công văn và các tài liệu có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

ư sau:

ứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Sở Ke hoạch và 
thuận việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

ủa Tổng công ty Khoáng sản đến ngày 11/5/2018. Đe nghị Hội 
ri Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại -  CTCP chuẩn bị tôt 
J để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên với mục tiêu tô 
i tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo quy 

'oanh nghiệp./.

n:

(b/c);

KKD.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

r
Phan Thành Biển


