CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../2017/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Mã chứng khoán: IPA
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 04.3936 5868
- Email: congbothongtinIPA@ipa.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A trân trọng công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017 của Công ty như sau:
• Thời gian: Từ 14h00’ ngày 31/05/2017
• Địa điểm: Hội trường Tòa nhà số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội.
• Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A chốt tại ngày 12/05/2017.
• Nội dung chính:
- Báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2017
tại website: http://www.ipa.com.vn. Công ty sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới
khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.
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
Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
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