TONG CONG TY TV VAN THIET KE
GIAO THONG VAN TAI - CTCP
So: 246/TB-TEDI

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM
Dc lp - Tir do - Hanh phüc
Ha Nôi, ngày 05 tháng 02 nàm 2020

THÔNG BAO
V/v: Chot danh sach co dong de to chtrc lay y kien co dong bang van ban
Thông qua nghj quyêt Dii hi doug co^ dông bô sung nganh nghe dçrt 3
KInh giri: Qu co^ dông Tong cong ty TVTK GTVT - CTCP
Can cir Ludt doanh nghip s6 59/2020/QH14 và các van ban hu6ng dn thi
hành;
Can cir Diu 16 To^ chrc & Hoat dng cUa Tong cong ty Tu vn thit U Giao
thông vn tãi - CTCP;
Can cur Nghj quyt so^ 06.01 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 05/02/2020 cüa Hi
dông quãn trj Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP.
Tong cOng ty Tu vn thi& k Giao thông vn tãi - CTCP xin thông báo thñ
dim cht danh sách cô dông dê to chüc 1y ' kiên cO dOng bang van ban dé thông qua
nghi quyêt Dai hi dông cO dOng ye vic bô sung nganh nghê kinh doanh dot 3 nhu
sau:
1. Ten th chüc:
Tang cong ty Tu van thit ke^ Giao thông vn tái - CTCP
2. Tru sâ chmnh:
so 278 TOn Dirc Thing - Hang Bôt - Dng Da - Ha Ni
3. Di8nthoai:
04.38619567
Fax: 04.38514980
4. Vndiu16: 125.000.000.000VND.
5. Tong scphn: 12.500.000 co- ph-an
6. Loi c6^ phn: C o^ phtn ph6 thông
7. Mnh g1á:
10.000 dng/1 co^ phn
8. Thri gian chM danh sách co^ dOng: ngày 05/02/2020.
9. Muic dIch cht danh sách c05 dông: To^ chüc 1y ' kin c6 dOng bang van ban
d6 thông qua nghi quyêt Dti hi dông cô dOng ye vic ho sung ngành nghê
kinh doanh do't 3.
Tr trInh cüa Hi dng quán và tài !iu lien quan dn vic 1y r kin c dông
bang van ban hop dê thông qua ngh quyêt Dti hi dOng cô dông ye vic ho sung
ngành nghê kinh doanh dot 4sê duçic gui den Qu' cô dông và dAng trên trang thông tin
din tur cüa Tong cong ty TVTK GTVT - CTCP tai dja chi www.tedi.vn tr ngày
06/02/2020.
Trân tr9ng thông báo!
No'i n/ian:
TM1IQI J*G QUAN TR!
- Nhu' kinh gui;
(, çr -1CH
- HDQT, BKS;
- TGD TCT;
- Website TED!;
- Ban Diêu hành (th/li);
- Lim HDQT.
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