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Khánh Hòa, ngày  15  tháng 6  năm 2020 
 

 

THƯ MỜI HỌP 

 

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 

  

BAN TỔ CHỨC 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 

 

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 

Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa năm 2020, cụ thể như sau : 
 

Thời gian: 08 giờ 30', Thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2020 

Địa điểm: Phòng họp Hà Nội- Công ty CP Tập đoàn F.I.T – Tầng 5 Tòa Times Tower, số 35 Lê 

Văn Lương, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 

Nội dung Đại hội: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019 và định hướng năm 2020; 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 

3. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 

4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 
 

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND bản chính . Đối với trường hợp được ủy 

quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền bản chính , Giấy CMND của cổ đông ủy quyền bản sao 

và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền bản chính). 
 

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ Ông Lương Văn Thảo – Thư ký  HĐQT qua số 

ĐT: 0983.622.089 hoặc email: thao.lv@vikoda.com.vn 

Quý cổ đông vui lòng xem Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty được đăng tải 

trên website   http://vikoda.com.vn  (mục Quan hệ cổ đông => Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) 
 

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Rất mong quý cổ đông thu 

xếp thời gian đến dự Đại hội.  
 

Trân trọng kính mời ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

    (đã ký) 

 

Nguyễn Văn Sang 
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