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Quý cổ đông

V/v

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
hi t

ổt

năm 2014 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được Đại hội đồng cổ
đông thành lập thông qua.
Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300401524 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ
Chí Minh cấp ngày 26/12/2012.
Hoäi ñoàng quaûn trò Toång Coâng ty Coå phaàn May Vieät Tieán traân troïng thoâng baùo ñeán Quyù coå ñoâng
nhöõng noäi dung nhö sau :
I.
MÔØI HOÏP ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2015 ( thay cho thư ời )
1. Thôøi gian: 08g30, Thöù baûy ngaøy 25/04/2015
2. Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng Toång Coâng ty Coå phaàn May Vieät Tieán (soá 7 Leâ Minh Xuaân, Phöôøng 7,
Quaän Taân Bình, TP.HCM).
3. Noäi dung ñaïi hoäi:
- Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2014. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm
2015.
- Baùo caùo thaåm tra hoaït ñoäng SXKD naêm 2014 cuûa Ban Kieåm Soaùt.
- Tôø trình phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp caùc quyõ theo ñieàu leä.
- Baùo caùo ñaùnh giaù cuûa HÑQT veà hoaït ñoäng SXKD naêm 2014 vaø ñònh höôùng chieán löôïc naêm 2015.
4. Thaønh phaàn tham döï:
- Taát caû coå ñoâng sôû höõu coå phaàn cuûa Toång coâng ty theo danh saùch choát vaøo thôøi ñieåm 16 giôø 30
phuùt ngaøy 06/04/2015.
- Nhöõng coå ñoâng khoâng theå tham döï Ñaïi hoäi coù theå uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc baèng vaên baûn. Ngöôøi
nhaän uûy quyeàn khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi thöù ba.
5. Thôøi gian ñaêng kyù vaø xaùc nhaän tham döï ñaïi hoäi: nhaèm thuaän tieän cho coâng taùc toå chức Đại hội,
ñeà nghò Quyù coå ñoâng vui loøng göûi tröïc tieáp, göûi qua ñöôøng böu ñieän hoaëc fax xaùc nhaän tham döï
hoaëc uyû quyeàn tham döï ( theo maãu ) tröôùc 16h30 ngaøy 18/04/2015 :
-

Ñoái vôùi coå ñoâng laø CBCNV cuûa Toång Coâng ty : ñaêng kyù tham döï ñaïi hoäi theo höôùng daãn cuûa
Toång Coâng ty Coå phaàn May Vieät Tieán.

-

Ñoái vôùi coå ñoâng khaùc: xaùc nhaän tham döï ñaïi hoäi vaø göûi giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý
kiến taïi caùc ñòa ñieåm sau:
+

Coâng ty TNHH Chöùng khoaùn ACB – Chi nhaùnh Leâ Ngoâ Caùt
Ñòa chæ: 107N Tröông Ñònh, Phöôøng 6, Quaän 3, TP. HCM, gaëp Chò Trang – Ñieän thoaïi:
0854043054 ( ext 641).

+

Coâng ty TNHH Chöùng khoaùn ACB – Chi nhaùnh Haø Noäi
Ñòa chæ: 10 Phan Chu Trinh, Q. Hoaøn Kieám, Haø Noäi – Ñieän thoaïi : 04 39 429 395.

Toång Coâng ty Coå phaàn May Vieät Tieán
Ñòa chæ: Soá 7 Leâ Minh Xuaân , Quaän Taân Bình , TP. HCM, gaëp Anh Ngoïc– Thö kyù HÑQT –
Ñieän thoaïi : 0983666797.
6. Quyù Coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi vui loøng mang theo thö môøi, giaáy CMND hoaëc hoä chieáu. Tröôøng
hôïp uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc tham döï Ñaïi hoäi, Quyù Coå ñoâng laäp giaáy uûy quyeàn theo maãu taïi
website cuûa Toång coâng ty.
Taøi lieäu lieân quan ñeán Ñaïi hoäi seõ ñöôïc ñaêng taûi treân website cuûa Toång coâng ty.
+

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CHI TRAÛ COÅ TÖÙC NAÊM 2014
Teân toå chöùc
: TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN MAY VIEÄT TIEÁN
Voán ñieàu leä
: 280.000.000.000 ñoàng
Quyeàn thöïc hieän
: Chi traû coå töùc naêm 2014
Tyû leä chia coå töùc
: 30%/Meänh giaù (moät coå phaàn ñöôïc nhaän 3.000 ñoàng)
Thôøi haïn choát danh saùch : 16 giôø 30 phuùt ngaøy 06/04/2015
Thôøi gian thöïc hieän chi traû coå töùc cho caùc coå ñoâng coù teân trong danh saùch (choát ngaøy 06/04/2015)
döï kieán t ngày 15/05/2014
7. Phöông thöùc chi traû:
 Coå ñoâng noäi boä: nhaän coå töùc taïi Phoøng Keá toaùn Toång CTCP May Vieät Tieán
 Coå ñoâng beân ngoaøi:
- Ñoái vôùi coå ñoâng coù taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn môû taïi ACB: ACBS seõ traû coå töùc vaøo taøi khoaûn
cuûa coå ñoâng ( khoâng thu phí chuyeån tieàn ).
- Ñoái vôùi coå ñoâng coù taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn môû taïi ngaân haøng khaùc vôùi ACB: ACBS seõ
chuyeån coå töùc vaøo taøi khoaûn do Quyù coå ñoâng ñaêng kyù taïi ACBS (phí chuyeån tieàn seõ ñöôïc khaáu tröø
vaøo tieàn coå töùc).
- Ñoái vôùi coå ñoâng nhaän coå töùc baèng tieàn maët: Quyù coå ñoâng vui loøng lieân heä caùc ñòa ñieåm cuûa Coâng
ty TNHH Chöùng khoaùn ACB (neâu treân).
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