VÌ NHỮNG NIỀM TIN CỦA BẠN

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 VÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Kính gửi: Quý Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu

08 giờ 00, Thứ sáu, Ngày 17 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm

Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung Đại hội dự kiến

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:
- Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính
2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015.
- Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế
hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều kiện tham dự Đại hội Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt theo danh sách cổ đông
chốt ngày 12/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Xác nhận tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác
nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo
mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tập đoàn Bảo Việt theo đường bưu
điện hoặc gửi fax đến Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày 13/4/2015.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên Website của Tập đoàn Bảo Việt
theo địa chỉ: www.baoviet.com.vn
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông không
nhận được Thư mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại do cổ đông tự trang trải.
Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đào Đình Thi

Hotline 1900 55 88 99

www.baoviet.com.vn

www.facebook.com/baovietgroup

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận quan hệ cổ đông, Ban Truyền thông Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt
Địa chỉ: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39289999 Fax: 04.39289609
website: www.baoviet.com.vn
Email: congbothongtin@baoviet.com.vn

