SO KE HOACH VA DAU TIf

TINH DONG NAI

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p-Tr do-Hnh phñc

PHONG DANG KY KINH DOANH
DngNai, ngày thang iinám 2021
S:

/DKKD

V/v gia han thOi gian to chi:rc
Dai hi dông Co dOng
thrxng niên 2021.
KInh gOi: Cong ty C phn Ccx giOi và Xây lap so 9.
Dia chi: So 2, thrOng so 1, KCN Biên Hôa 1, P.
An Binh, TP.Biên HOa, tinh Dông Nai.
PhOng Dãng k' kinh doanh - SO K hoach và Dâu tu nhn duc van
bàn so 11/2021/TB-LG9 ngày 25/3/2021 cüa Cong ty CO phân Ca giOi và
Xây lap so 9, trong do Cong ty dé nghj duc chap thun gia hn thai gian to
chüc Di hi dOng cô dông thixOng niên nãm 2021 chm nhât vào ngày 30
tháng 6 nàm 2021. Sau khi xem xét, PhOng Dãng k kinh doanh có ' kiên iihu
sau:
Khoãn 2 Diu 139 Lut Doanh nghip 2020 quy djnh: "Dgi hç5i dng c
dông phái hop thw&ng niên trong th&i han 04 tháng lc& tir ngày két thzc nám tài
chInh. Trà' trztôl2g hop Diêu l cong ty có quy dinh khác, Hói a'Ong quán trj
quyêt dinh gia hgn hQp Dai hç5i dOng cO dOng thu&ng niên trong tru&ng hcrp
can thiêt, nhuiig khóng qua 06 tháng Ice tft ngày két thic nám tâi chInh".
Can c1r quy djnh trên, vic COng ty C phn Ca giOi và Xây lap s 9 gia
han tO chrc h9p Dai hi dông Co dông thuOng niên den ngày 30/6/202 1 là phü
hçxp theo Lut Doanh nghip 2020.
D ngh Hi dng quãn trj Cong ty C phn Ca giOi và Xây lap so 9
nghiên ciru, to chirc Dai hi dOng cO dông cOng ty theo dung quy djrth cüa
pháp 1ut hin hành./.
Ncinhân:
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- Nhu trên;
- Urn: VT, DKKD.
Huy,ih

Dãithj NgQC Van

- Dja chi: S 108, du&ng Ha Huy Giáp, phthng Quyt Th.ng, thành phô Biên Hôa, tinh Dng Nai.
- Dinthoi: (025 1)8850777
Fax: (025 1V94171R

