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                                         THƯ MỜI HỌP 

                          ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

                  Kính gửi: Quý cổ đông  

                  Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    

             CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA 

           Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

                                Mã số doanh nghiệp: 4200238007 
 

         Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 

các thông tin chính sau: 

1. Thời gian: 13:30 ngày 21/4/2017;    

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa - số 46 Trần Phú, Thành phố Nha  Trang,   

tỉnh Khánh Hòa.     

3. Đăng ký tham dự: 

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo 

mẫu), và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trước 16h ngày 20/4/2017. 

4. Cổ đông cá nhân: khi tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND 

hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp ủy quyền cho người khác, người tham dự đại hội 

mang theo: Thư mời họp, Giấy CMND hoặc hộ chiếu ( bản chính ), Giấy ủy quyền. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật mang theo bản sao công chứng 

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản 

chính). Trường hợp ủy quyền cho người khác, người tham dự đại hội mang theo: 

Thư mời họp, bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thư mời, 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền hợp lệ. 

6. Tài liệu của Đại hội:  

Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ:    

http://www.ctnkh.com.vn. 

7. Thông tin liên hệ và xác nhận tham dự Đại hội: 

Ông Nguyễn Đình Hà – Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty. 

Địa chỉ: 58 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Số điện thoại: 058.381 5372, 0914.147.956; Fax: 058. 381 0740. 

 

     Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp. 

     Trân trọng kính mời! 

                                                                           

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đàm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

( Vui lòng điền đầy đủ thông tin) 

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………….. 

Người đại diện/Người được ủy quyền (nếu có)…………………………………………………. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………………….. 

Tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên, tài khóa 2016 của công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 21/4/2017. 

                                                                                          Nha Trang, ngày         tháng     năm 2017 

                                                                                 CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 

http://www.ctnkh.com.vn/

