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THÔNG BÁO 
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và  

chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương; 

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2016 và chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ 

phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương như sau: 

- Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 

- Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu) 

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/04/2016 

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Chi tiết thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ 

được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông. 

- Nội dung họp:     Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

- Thành phần tham dự:  Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 

05/04/2016 

 Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/04/2016. Các tài liệu 

liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử công ty: 

http://www.och.vn trước 15 ngày diễn ra đại hội 

Trân trọng thông báo. 

        Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016 
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