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THÔNG BÁO  

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 

 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

 

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội 

đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau: 

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, đến 

nay Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ, nên tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ tiến 

hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017. 

Vì vậy, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông: 

1. Hội đồng Quản trị ban hành Dự thảo Quy chế bầu cử sử dụng trong cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013 (xem tài liệu đính kèm).  

2. Việc ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ thực 

hiện theo đúng Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Hồ sơ đề cử, ứng cử các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được lập theo mẫu (các 

biểu mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới địa điểm dưới đây trước 

ngày 20/04/2013: 

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

Địa chỉ: 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 

Điện thoại: 08-37732222 Fax: 08-37738908  

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo đúng quy định 

để đưa vào danh sách bầu chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

 

   NGUYỄN VĂN ĐẠT 

  
Nơi nhận: 

- Các cổ đông. 

- Thành viên HĐQT, BKS. 

- Lưu: Thư ký Công ty. 


