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THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN  
 

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn 

 

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý vị Cổ 

đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau: 

1. Thời gian : 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 30/06/2022 

- Địa điểm : Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, 

Tp.HCM 

2. Nội dung Đại hội: Gửi kèm thư mời họp. 

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông 

ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2022. 

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty: 

www.seaprodexsg.com . Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. 

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: 

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Qúy Cổ đông vui lòng xác 

nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 29/07/2022. Điện thoại: (028) 

7309 9999, máy lẻ: 349; fax: (028) 3931 0888. 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được 

giấy mời họp 

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND hoặc 

hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền). Đối với 

tổ chức mang kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự. 

 Trân trọng thông báo! 

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2022 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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