
] 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 

VOSA CORPORATION 

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824                 

Email: vosatctl@vosagroup.com          Website: www.vosa.com.vn 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020 

 

THƯ MỜI THAM DỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

 

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, chi tiết như sau: 

 

 Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020 (½ ngày). 

 Địa điểm: Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao,  

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Nội dung chính: 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 

- Báo cáo thường niên năm 2019 & Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

- Một số vấn đề quan trọng khác. 

 Điều kiện tham dự: 

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 04/05/2020.   

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và 

CMND; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy ủy quyền. 

- Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội. 

 Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui 

lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện 

Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 15 giờ 30, ngày 

19 tháng 06 năm 2020. 

- Chương trình và tài liệu được đăng tải tại Website www.vosa.com.vn. Quý cổ đông có 

thể tải về từ website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội. 
 

      Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp. 

      Trân trọng kính chào. 
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