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Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Kính gửi: Quý Cổ đông
(Theo dánh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại trân trọng
kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, xã Tiền
Phòng, Huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy uỷ quyền tham dự
Đại hội: Đính kèm.
- Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website Công ty: http://sona.com.vn. Đề nghị Quý cổ
đông xem, nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội và đem theo để sử dụng tại Đại hội.
- Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Tờ trình chọn đợn vị kiểm toán độc lập
năm 2018; các nội dung theo quy định.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội
bằng “Phiếu xác nhận tham dự Đại hội” hoặc “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội” trong
trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty qua đường bưu
điện hoặc email hoặc fax trước 16 giờ ngày 22/06/2018 theo thông tin sau:
Văn phòng Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
Địa chỉ: Số 34 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024) 3976 3090
Fax: (024) 3974 1420
Liên hệ cán bộ: bà Tạ Mai Thu
Email: thutm@sona.com.vn
- Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội, không ủy quyền thì được hiểu đồng ý uỷ
quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại.
Rất hân hạnh được đón tiếp!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG HUY HỒNG
(Đã ký)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/Hộ
chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD(nếu là tổ chức) để đối chiếu. Trường hợp uỷ quyền cho người khác
tham dự, người được uỷ quyền tham dự mang thêm bản gốc Giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm). Để
Đại hội tổ chức đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông đăng ký nội dung các câu hỏi bằng văn bản và
gửi về Ban Tổ chức/Văn phòng Công ty(bà Tạ Mai Thu) trước ngày 22/06/2018.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý Cổ đông tự chi trả.
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Hà nội, ngày

tháng 06 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cp Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

Tên cổ đông:.................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ........................................................................................................
Ngày cấp:.......................................................Nơi cấp:................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cung ứng
Nhân lực Quốc tế và Thương mại(SONA) với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện
là…………………….cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần sở hữu:………. ……………………….............................cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền): ……………........cổ phần
Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương
mại(SONA) xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường
niên năm 2018 của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày…..., tháng 06 năm 2018
CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)
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Hà nội, ngày

tháng 06 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cp Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
Bên ủy quyền:
Cổ đông: ...........................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .................................... ............................. .....
CMND/Giấy ĐKKD số:.................................. Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: ..................
Địa chỉ: ................................................................................................................................. ......
Điện thoại: ........................................................................................................................
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ............................ cổ phần của Công ty cổ phần Cung ứng
Nhân lực Quốc tế và Thương mại(SONA)
Số cổ phần bằng chữ: .......................................................................................................
Bên được ủy quyền:
Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ................................. ..... Ngày cấp: ................... .. Nơi cấp: ..................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................................
Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần
Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại(SONA) và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại
diện.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy
quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết
không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………………

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

…………………………………………

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được
ủy quyền theo quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2010.
- Trường hợp cổ đông không chọn được người để uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho một trong những
thành viên của HĐQT Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại.

