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THÔNG BÁO 

V/V TỔ CHỨC ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 
 

Kính gửi: Quý cổ ñông Công ty cổ phần Hải Việt  
    

 Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần Hải Việt trân trọng thông báo và kính 
mời Quý cổ ñông tham dự cuộc họp thường niên 2014 của ðại hội ñồng cổ ñông 
Công ty.  

 Thời gian: Ngày 16/4/2014 (Thứ Tư), khai mạc lúc 9h:30. 

 ðịa ñiểm: Hội trường Nhà máy HAVICO II – Công ty cổ phần Hải Việt 
(ðường số 1, Khu công nghiệp ðông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành Phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).  

 Nội dung họp: Theo chương trình nghị sự ñính kèm. 

Kính mong Quý cổ ñông sắp xếp thời gian tham dự ðại hội.  
 
Trân trọng.                                                     

 
TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                         CHỦ TỊCH 
  
           

                                                                               

 

 

 

    TS. TRẦN HỮU CHINH   
 
________________________________ 

Ghi chú: 

+ Chương trình nghị sự ðại hội ñược gửi kèm theo Thông báo mời họp này; 

+ Văn kiện ðại hội ñược ñăng tải trên Website của Công ty (www.havicovn.com, www.havicovn.net) 
và ñược phát tại ðại hội; 

+ ðể việc tổ chức và ñón tiếp ñược chu ñáo, ñề nghị Quý cổ ñông xác nhận tham dự /ủy quyền 
tham dự ðại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm) trước ngày 
11/4/2014. Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Trực, ñiện thoại: 064.3848255 - 0919627298, fax: 
064.3848353; 

+ Quý Cổ ñông hoặc người ñược ủy quyền tham dự ðại hội vui lòng mang theo CMND, Thông báo mời 
họp, Giấy ủy quyền hợp lệ ñể ñăng ký tham dự ðại hội./. 


