
CỒNG TY CỎ PHẦN ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC

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

Số: -2022 TB/HĐQT-MITEC Hà Nội, ngày 18 thủng 02 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
(về  việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Quý vị c ổ  đông Công ty MITEC

Căn cứ Điều lệ Công ty cồ  phần ứng  dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC

Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần ứng dụng Khoa học và Công nghệ -MITEC

Đại hội cố đông thường niên của Công ty cổ  phần MITEC năm 2022 dự kiến sẽ 
tiến hành vào nửa cuối tháng 3/2022. Để chuẩn bị cho Đại hội, Công ty cổ  phần 
MITEC sẽ chốt danh sách cồ đông đê lập danh sách cồ đông có quvền tham dự Đại 
hội.

Thòi gian chốt danh sách cổ đông: Đến 16h00 ngày 18/03/2022.
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và các tài liệu của Đại hội sẽ được gửi đến Quý vị 

trước ngày họp theo đúng quy định của Điêu lệ.

Mọi thông tin chi tiết xin Quý vị c ố  đông vui lòng liên hệ với Văn phòng HĐQT 
Công ty Cổ phần MITEC:

Địa chỉ : Tầng 3 & 4 - Tòa nhà MITEC - Lô E2, Khu đô thị mới cầu Giấy,
Phường Yên Hòa, quận cầu Giấy -  HN (đường Dương Đình Nghệ)

Điện thoại: 37691616 -  Ỏng Hà Son Bằng hoặc bà Vũ Thị Hà 

Thông báo này được đăng trên Website của Công ty: www.mitec.com.vn

xin trân trọng thông báo tói Quý vị c ổ  đông như sau:

T/M HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ 
Uy viên HĐQT

http://www.mitec.com.vn

