
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC 
750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam 

ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253 

Email: info@vtctelecom.com.vn      

Website: www.vtctelecom.com.vn 

                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 

       HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIỄN THÔNG VTC  

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông VTC trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ 

đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau: 

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút  - Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015  

2. Địa điểm: Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

3. Nội dung Đại hội:  

- Thông qua các Báo cáo năm 2014: Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát. 

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 

- Thông qua các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

4. Tài liệu Đại hội:  

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty:  

www.vtctelecom.com.vn  mục Thông tin cổ đông  kể từ ngày 07/04/2015.  

5. Thành phần tham dự:  

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VTC theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày 

đăng ký cuối cùng là ngày 20/03/2015. 

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc cá nhân/tổ chức khác 

tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông/người được ủy quyền khi 

tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (trong 

trường hợp được ủy quyền). 

6. Đăng ký tham dự:  

Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự hoặc 

ủy quyền tham dự trước ngày 22/04/2015 theo số điện thoại 08.38331106 gặp cô Thúy; 

08.38339369 gặp cô Cát hoặc theo đường thư/fax/email của Công ty.  
 

Trân trọng thông báo! 

 

 

 
Ghi chú: Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời gởi đến địa chỉ quý cổ đông theo đường bưu điện thì 

thông báo này thay cho thư mời.  

http://www.vtctelecom.com.vn/
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