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THƯ MỜI   
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 
 Kính gửi:  Quý vị cổ đông  

 
 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt 

động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2016. 

 

I. THỜI GI N  Đ   ĐI M ĐẠI HỘI: 

- Thời gian: 8h00’ - Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016. 

- Địa đi m  : Hội trường Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO 

             Số 01 Phổ Quang, Phường 2 - Quận Tân Bình, TP-HCM 

 

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau: 

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý IV năm 2015. 

- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động quản lý điều hành trong Quý IV năm 

2015. 

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT 

và Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong Quý IV 

năm 2015. 

- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2015 và Phương án 

phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 

2016. 

- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016. 

- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016. 

- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Ban ki m soát năm 2016. 

 

III. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI: 

Quý Cổ đông xem và tải bộ tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ 

www.sovilaco.com.vn  đ  nghiên cứu và mang theo sử dụng tại Đại hội. 

 

http://www.sovilaco.com.vn/


 

 

 


