THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÂT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021
INVITATION TO THE SECOND EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
Kính gửi/ To: Cổ đông Công ty CP kim khí KKC / Shareholders of KKC Metal Joint Stock Company
Hội đồng Quản trị Công ty CP Kim khí KKC trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông
bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty với những thông tin như sau:
The Board of Directiors respectfully invites shareholders of the Company to attend the 2021 Second
Extraordinary Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:
1. Thời gian/Time: 9h00 đến 11h00 Thứ ba ngày 14/12/2021
From 9:00 to 11:00 Tuesday, December 14th, 2021
2. Địa điểm/Location: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty tại Thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An
Dương, tp. Hải Phòng
Venue: Conference room 2nd floor, Company branch at Ngo Yen, An Hong, An Duong, Hai Phong
3. Nội dung dự kiến/ Tentative Agenda:
– Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch
nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần kim khí KKC (Mã chứng khoán: KKC) của Công ty cổ phần
tập đoàn T&D dẫn đến việc Công ty cổ phần tập đoàn T&D sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty cổ phần kim khí KKC mà không cần thực hiện chào mua công khai.
Approval of transferors, transferees of voting shares in the transaction of transfering shares of KKC Metal
Stock Company (stock code : KKC) to T&D Group Corporation Joint Stock Company, resulting in T&D
owning 35% or more of the voting shares of KKC without making a public bid.
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty (nếu có)
Other (if any)
Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty từ ngày 19/11/2021 tại địa chỉ sau:
Documents will be uploaded from November 19th, 2021, please visit the link below for detail:
www.kkcmetal.com.vn

Đăng ký và ủy quyền tham dự/Attendance Registration and Proxy
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc ủy
quyền tham dự Đại hội qua thư/fax/điện thoại tới địa chỉ sau:
Please kindly register of send proxy statement in advance by email, fax, or post to the address:
Ms. Nana:
Tel: 02253.826.832 | Fax: 02253.618.506
Di động/HP: 0904.966.022
Email: ctykkc2001@gmail.com

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu; cá nhân được ủy quyền mang theo
CMND hoặc bản gốc giấy ủy quyền.
Shareholders and proxy have to present the following papers at the meeting:
– Invitation letter
– ID card or passport
– Proxy statement (in case of proxy)
Sincerely / Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

PHẠM THỊ MINH YẾN

