
Thông báo số 25 2012/2013 - Nhóm 1 và 

Nhóm 2 – Những thay đổi Quy tắc 2013 

Tháng 1 năm 2013 

Thông báo gửi các Hội viên 

Thông báo được đưa ra tại Cuộc Họp bất thường Toàn thể các Hội viên của Hội sẽ được tổ chức 

vào lúc 10h00 thứ Tư ngày 6 tháng 2 năm 2013 tại khách sạn Steigenberger Grand Brussels, số 

71 Đại lộ Louise, 1050 Brussels, Bỉ nhằm mục đích xem xét và nếu phù hợp, phê chuẩn những 

Quyết định ĐẶC BIỆT sau đây: 

A. QUYẾT ĐỊNH ĐẶC BIỆT 

Một số Điều khoản trong Quy tắc Nhóm 1 và Nhóm 2 (như được nêu và giải thích dưới đây) 

được thay đổi và có hiệu lực kể từ 12h00 GMT ngày 20 tháng 2 năm 2013: - 

B. QUYẾT ĐỊNH ĐẶC BIỆT 

Quy chế tối cao (như được nêu và giải thích dưới đây) được thay đổi và có hiệu lực kể từ 12h00 

GMT ngày 20 tháng 2 năm 2013: - 

C. QUYẾT ĐỊNH ĐẶC BIỆT 

Đại hội cổ đông thường niên của Hội năm 2014 sẽ được tổ chức (theo yêu cầu riêng của Hội 

đồng Quản trị) chậm hơn một tuần so với thường lệ vào ngày 24 tháng 9 năm 2014. 

GIỚI THIỆU 

Trừ khi được công bố  khác đi, những phần được đề nghị thay đổi trong Bộ Quy tắc 2012 hoặc 

Quy chế tối cao, được đính kèm nội dung thay đổi đã được đánh dấu. Phần được đề nghị bỏ 

trong Bộ Quy tắc 2012 hoặc Quy chế tối cao được đánh dấu bằng gạch ngang dòng chữ được xóa 

bỏ. Phần được đề nghị thêm vào được đánh dấu bằng gạch chân. Tất cả những phần được đề nghị 

thay đổi có dấu gạch thẳng đứng ngoài lề để dễ dàng phân biệt. Tiêu đề trang và đánh số trang 

của Quy tắc sẽ được điều chỉnh phù hợp sau khi những thay đổi được thông qua và trước khi 

mang đi in ấn cho năm nghiệp vụ2013. 

Thừa lệnh của Hội đồng Quản trị 

C A P Lockwood 

Thư ký 

33 Boulevard Prince Henri 

1724 Luxembourg 
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Tháng 1 năm 2013 

Hội viên có quyền tham dự và bỏ phiếu được phép đề cử người đại diện (không nhất thiết phải là 

một Hội viên của Hội) tham dự và bỏ phiếu thăm dò thay cho người đó. Cách thức đề cử người 

đại diện được giao cho Thư ký quyết định không quá 48 tiếng trước khi Đại hội được tổ chức. 


