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Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HDQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 2 năm 2016
Sau quá trình nghiên cứu, xem xét đề xuất về kế hoạch phát hành chứng khoán làm cơ sở
chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, ngày 26/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty thông
qua Nghị quyết số 011/2016/HĐQT/NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần
2 năm 2016 dự kiến diễn ra ngày 28/10/2016 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia, Tân
Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 09
năm 2016 tại đường dẫn: http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-bao-cho-nha-dau-tu/cacthong-bao.aspx
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT số 011/2016/HDQT/NQ
về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2
năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016
Người được ủy quyền công bố thông tin

