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            Số: 0325/2019/TB                               Tỉnh Bình Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (sau đây gọi là “Công ty”); 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo xin trân trọng thông báo đến Quý cổ 

đông việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

của Công ty như sau: 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 

26/3/2019. 

2. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 11/4/2019 

3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày 26/3/2019 đến trước giờ 

khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thì người nhận chuyển nhượng có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Vĩnh Hảo thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. 

4. Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ 

phần Nước khoáng Vĩnh Hảo sẽ được gửi đến Quý cổ đông và/ hoặc đăng tải trên trang điện 

tử của Công ty www.vinhhao.com.vn theo đúng quy định. 

 

Trân trọng! 

 
   
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

PHẠM HỒNG SƠN 

http://www.vinhhao.com/

