
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG

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

Số:cẰf./ACM/2018 Bắc Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2018.
V/v: xin gia hạn thời gian tô chức 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SỞ  KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG. 
ỦY BAN CHỦNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
SỎ GIAO DỊCH CHƯNG KHOÁN HÀ NỘI.

^uyên:.........£ôfig.ty..cẩ.phần tập đoàn khoáng san Á Cường -  trụ sở tại Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn,
huyện Sơn Động, tinh Bắc Giang;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100511368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bắc Giang cấp thay dối lần thứ 24 ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Mã chứng khoán: ACM
Người liên lệ: Bà Phạm Thị Thúy Hạnh -  Đại diện Pháp luật.
Điện thoại: 0204.222 6669 024.3763 5999
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường kính đề nghị các Quý Cơ Quan xem xét chấp 
thuận cho Công ty cô phần tập đoàn khoáng sản Á Cường dược gia hạn thời gian tổ chức Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2018.
Lý do xin eia hạn: Đáp ứng tình hình hoạt dộng kinh doanh của Công ty sau thời gian khắc

phục sự cố và vận hành thử nghiệm hộ thống xả thải trong sản xuất theo yêu cầu của Bộ Tài
Nguyên và Môi Trường, Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, 
đảm hảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường cam kết thực hiên tổ 
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn, 
phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và điều lộ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.
Trân trọng.

Noi nhận
-Như trên 
-Lưu VP.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ


