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THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

Kính gửi: Quý cổ đông 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc trân 

trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022. 

1. Thời gian và địa điểm 
- Thời gian: lúc 9h00 ngày 20  tháng 12 năm 2022 

         - Địa điểm: NHÀ HÀNG SEN VÀNG, địa chỉ: Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội 

2. Điều kiện tham dự Đại hội 
- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội 

đồng cổ đông ngày 07 tháng 11 năm 2022. 
3. Nội dung Đại hội 

-Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo. 
4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự 

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: 
http://ghome.vn/ từ ngày 27/11/2022 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội. 

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được 
chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về 
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may 
Vĩnh Phúc (Địa chỉ: thôn Đại Phúc, trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) theo 
đường Bưu điện hoặc gửi email về địa chỉ thuhuyenkt09@gmail.com trước 16h00 ngày 
16/12/2022. 

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có 
thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT. 

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo: 
+ Thư mời họp; 
+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). 

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.  
Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 


