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TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2017 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
Kính gởi:  - Quý cổ đông Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT 

   

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINAFREIGHT kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 

 

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 21 tháng 04 năm 2017 

- Địa điểm:  Khách sạn Parkroyal, số 309 - 311 Nguyễn Văn Trỗi, P1, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

- Điều kiện tham dự:  

+ Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh 

sách ngày 20/03/2017 

+ Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu 

đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 

- Nội dung Đại hội: (Xem nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đính kèm) 

- Tài liệu trình Đại hội: : Tài liệu trình ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty: 

http://www.vinafreight.com.vn 

- Đăng ký dự họp:  

+ Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16h 

ngày 19/04/2017 theo ñòa chæ: Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh – Phoøng 101, Điện thoại: 08.38446409 (Máy lẻ.108 / 142) – Fax: 08.38488359, 

email: thuky@vinafreight.com.vn 

- Cổ Đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân 

dân/ Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có). 

 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công 

ty Cổ phần Vinafreight. 

 

Trân trọng. 

 

 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN BÍCH LÂN 
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PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG 

 

Để việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận và gửi hồi đáp này bằng 

thư theo ñòa chæ: Công ty Cổ Phần VINAFREIGHT – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí 

Minh – Phoøng 101, điện thoại: 08.38446409 (Máy lẻ.108 / 142) – Fax: 08.38488359, email: 

thuky@vinafreight.com.vn trước 16h00 ngày 19/04/2017. 

 

Tên cá nhân/Tổ chức: …………………………………………………. ................................. 

Số CMND/HC/GCNĐKKD:  ............. ………………………………, ngày cấp…………….. 

Nơi cấp: ............................................. ………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú/trụ sở: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………….. 

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Vinafreight là:……………………… cổ phần 

(bằng chữ:………………………………………………………………………………………) 

 

1.  Đồng ý tham dự. 

 

2.   Ủy quyền cho: 

    

- Tên cá nhân: …………………………………………………. .....  

- Số CMND/HC:  ............................ ………………………………, ngày cấp…………….. 

- Nơi cấp: ........................................ ………………………………………………………. 

 

 Nội dung ủy quyền: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thực hiện quyền 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017 của Công ty cổ phần 

Vinafreight. 

 

  ………, ngày …… tháng … năm 2017 

Người nhận ủy quyền Người tham dự hoặc ủy quyền  

mailto:thuky@vinafreight.com.vn

