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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ðOÀN ðẦU TƯ IPA 

------------------- 
Số: 01/2009/TBCð - HðQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 
 

                           Hà nội,  ngày 27 tháng 02 năm 2009 
 

 
THÔNG BÁO 

(V/v: UỶ QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ðÔNG). 
    
 

Kính gửi:  Quý Cổ ñông Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư I.P.A 
 
Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư I.P.A 
(“IPA”) và căn cứ vào Hợp ñồng Quản lý cổ ñông số 0103/2009/HðTV-
VNDIRECT giữa Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư IPA và Công ty Cổ phần 
Chứng khoán VNDirect 
 
Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư IPA trân trọng thông báo ñến 
Quý cổ ñông về việc Uỷ quyền Quản lý cổ ñông như sau: 
 
Tổ chức uỷ quyền  : Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư IPA 
Trụ sở chính   : 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm – Hà Nội. 
ðiện thoại   : 04 3 936 5868 
Fax    : 04 3 936 5869. 
Website   : www.ipa.com.vn 
 
Tổ chức nhận uỷ quyền : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect 
Trụ sở chính   : số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng – Hà Nội. 
ðiện thoại   : 04 3 941 0510  
Fax    : 04 3 941 0500. 
Chi nhánh HCM  : 51 Bến Chương Dương, Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh. 
ðiện thoại   : 08 3 914 6925 
Fax    : 08 3 914 6924 
Website   : www.vndirect.com.vn 
 

1. Nội dung uỷ quyền: 

• Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, xác nhận số dư, phong toả và  
giải toả số dư cổ phần;  

• Thực hiện việc thông báo mời tham dự ðại hội ñồng Cổ ñông, thông 
báo lấy ý kiến Cổ ñông, thông báo và thực hiện việc chi trả cổ tức, thông 
báo thực hiện quyền mua cổ phần của Cổ ñông;  
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• Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và bằng Cổ phiếu cho Cổ ñông; 

• Thực hiện phát hành Cổ phiếu thưởng cho Cổ ñông; 
 

2. Uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2009. 
 
3. Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2009, Quý cổ ñông có nhu cầu chuyển nhượng 

cổ phần, thực hiện quyền, xác nhận thông tin sở hữu cổ phần vui lòng liên 

hệ: Bộ phận Quản lý cổ ñông - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect  

(Tel: 04 3 9410510, số máy lẻ: 4313 hoặc 4305) ñể ñược hướng dẫn cụ thể. 

 

Trân trọng thông báo! 
 

 
 

T/M Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư IPA 
Chủ Tịch Hội ñồng quản trị 
 
 
 
 

Vũ Hiền 
       (ñã ký) 


