
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 

 
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021 

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Kính gửi: Quý Cổ đông, 

Tên Cổ đông: …………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ............................................................................................................................. 

Mã Cổ đông: ………………………………………………………………………………….. 

Số CMND/ĐKKD……………………………………………………………………………... 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trân trọng kính mời Quý cổ đông 

đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau: 

1. Thời gian : 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2021 

2. Địa điểm : Phòng Thăng Long - Tầng 19, Khách sạn SUPER HOTEL Candle tại 287-301 

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

3.  Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Chương trình chi tiết & Tài liệu 

Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ http://vinainvest.com.vn Quý cổ 

đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến 

Đại hội và được cập nhật cho đến khi Đại hội kết thúc. 

4.  Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ Thương mại và Đầu tư 

VINATABA có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2021 do Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông. 

5.  Đăng ký tham dự đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận 

việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021 thông qua các hình thức: thư, điện 

thoại, email theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Số điện thoại:  0825528745                                    Email: vinainvest.info@gmail.com  

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau: 

(i) Bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu; 

(ii) Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

(iii) Bản gốc Giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo mẫu 

của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận 

ủy quyền từ cổ đông); 

 (iv) Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền (trong 

trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông). 

Trân trọng thông báo và kính mời./. 

Nơi nhận: T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Các Quý cổ đông; 
CHỦ TỊCH 

- Đăng tải trên website của Công ty; 
 

- Lưu văn thư. 
     (Đã ký) 

Tài liệu đính kèm: Giấy ủy quyền theo mẫu của Công 

ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty. 

 

LÊ CHÍ LONG 

 

 

http://vinainvest.com.vn/

