
 

 

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 

 

Số: 99/2010/VIS-HðQT  

 

GIẤY MỜI 

HỌP ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 

 

Kính g�i: Quý vị Cổ ñông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam 

 

Hội ñồng Quản trị (HðQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities) kính mời 

Quý vị Cổ ñông tham dự cuộc họp ðại Hội ñồng Cổ ñông thường niên 2010, với nội dung sau:  

1. Thi gian h�p:   từ 13h00 ñến 17h00 ngày 02/04/2010. 

2. ð�a ñi�m h�p:  Phòng họp tầng 13, số 59 Quang Trung, Hà Nộii 

3. Thành ph�n tham d�: Cổ ñông Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trong danh sách 

ngày 23/03/2010. 

4. N�i dung h�p*: 

- Báo cáo của Hội ñồng Quản trị,  

- Báo cáo của Tổng Giám ñốc về tình hình hoạt ñộng của công ty năm 2009 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2010, 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), 

- Phương án tăng vốn ñiều lệ, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 

sửa ñổi và bổ sung ðiều lệ Công ty*,  

- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HðQT, BKS,  

- Thông qua các vấn ñề khác thuộc thẩm quyền của ðại hội cổ ñông. 

Ghi chú: Cổ ñông tự túc lo phương tiện ñi lại, ăn ở. Trong trường hợp cổ ñông không tham dự ñược thì có thể uỷ 

quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền của VISecurities. Người ñược ủy quyền khi 

ñi họp phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ. 

* Dự thảo ðiều lệ và các tài liệu họp ñược công bố trên trang web của Công ty: http://www.vise.com.vn tại phần 

Trang chủ � Giới thiệu chung � Quan hệ cổ ñông. 

 

ðề nghị Ông/ Bà ñến dự họp ñầy ñủ ñể ðại hội ñạt ñược kết quả tốt ñẹp. 

  

 T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nơi nh#n: 

- Các cổ ñông 

- HðQT, BKS 

- Ban ðiều hành (thay Giấy mời) 

- Lưu TKHðQT, văn thư  

 

 

ðã ký 

 

 

TRỊNH VĂN TUẤN 

 

http://www.vise.com.vn/

