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Số: 51 TM/HĐQT

THƯ MỜI
"V/v dự Đại hội đồng cổ đông bất thường"

Kính gửi: ..................................................................................
..................................................................................
Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ
đông về dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9 giờ ngày 25/12/2010 tại Hội trường Tổng công ty,
58 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng.
Nội dung:
1. Biểu quyết thông qua trực tiếp tại Đại hội v/v chuyển đổi khoản vay 100 tỷ đồng của Công ty CP Đầu
tư Alphanam thành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, từ 84.877
tỷ đồng tăng thành 184,877 tỷ đồng, theo yêu cầu của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 20 Điều lệ Tổng công ty như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ
đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ
đông, kể cả biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản:
(a) sửa đổi và bổ sung Điều lệ,
(b) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,
(c) sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Tổng công ty,
(d) mua hoặc bán tài sản cố định, đầu tư các dự án, đầu tư ra ngoài Tổng công ty có giá trị từ 50% trở lên
tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.
(đoạn in đậm trên là phần bổ sung).
Thành phần: Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK
Foodinco tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/12/2010, hoặc người được ủy quyền hợp
pháp của cổ đông.
Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy
quyền cho người khác dự Đại hội và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước 16 giờ ngày
23/12/2010, theo địa chỉ:
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO
Địa chỉ
: 58 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511-3822646; Fax: 0511-3822459
Email
: diepn@foodinco.vn; Website: www.foodinco.com.vn
Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền/Giấy đăng ký tham dự Đại hội và các tài liệu sẽ được gửi tới quý cổ
đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty.
Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.
Trân trọng kính mời.
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