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THƯ MỜI 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – 

Sông Lam năm 2021 

Kính gửi: Qúy cổ đông 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Hội đồng quản trị Công ty 
trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty 
2021 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội 
- Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021 
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Quang Trung, Tp. 

Vinh, Tỉnh Nghệ An. 
2. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải tại Website: : www.sasobeco.com.vn và gửi đến Quý 

cổ đông khi tham dự Đại hội. 
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia 

Sài Gòn – Sông Lam theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/02/2021. 
4. Đăng ký tham dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý cổ đông vui 

lòng Đăng ký dự Đại hội tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam hoặc gửi giấy Đăng ký 
tham dự Đại hội về địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 17/03/2021. 

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại 
hội, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội, ký và gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ bên 
dưới trước 16h00 ngày 17/03/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. 
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống; có dấu (nếu là tổ chức)). 

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ 
 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam 
Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

 ĐT: (84)  0238. 3587.200                       -  Fax: (84) 0238. 3587.226 
 Website: www.sasobeco.com.vn      -  Email: sasobeco@sasobeco.com.vn   
 

7. Cổ đông/Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo: 

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. 
  
Trân trọng ./. 
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