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Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

v/v Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

 

 

   Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội 

     - Các cổ đông 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 24/2/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty 

về việc  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty 

về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do tình hình dịch Covid-

19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg  ngày 31/3/2020  

của Thủ tướng Chính Phủ  về  biện pháp cấp bách phòng chống lây nhiễm COVID 19. 
 

Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và các cổ đông của Công ty CP Nước khoáng Khánh 

Hòa về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau: 
 

1/ Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  ngày 7/4/2020 theo Nghị quyết 

số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 24/2/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty  CP Nước khoáng 

Khánh Hòa. 

2/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích 

hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 và sẽ được thông báo trước đến Quý cơ quan và Quý 

vị  cổ đông. 
 

Rất mong được sự thông cảm và chia sẽ của Quý cơ quan và Quý vị  cổ đông. 
 

Trân trọng ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

Nơi nhận : 

- Như trên 

- HĐQT, BKS 

- Lưu TK 

 

            Nguyễn Văn Sang 


