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CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT KHẨU 

LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

do dịch bệnh Covid-19) 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và 

Chuyên gia (SULECO) 

 

Ngày 27/5/2021, Hội đồng quản trị đã thông báo mời toàn thể cổ đông Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia tham dự Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2021 vào ngày 18/06/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn 

ở mức cao, Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đến 0h 

ngày 29/06/2021.  

Căn cứ theo tình hình thực tế, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh và 

trên hết là đảm bảo sức khỏe cho mỗi cổ đông, Hội đồng quản trị xin thông báo về việc 

thay đổi thời gian và hình thức tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 như sau: 

1. Thời gian: 07 giờ 40 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021 (Thứ 4). 

2. Hình thức tham gia và biểu quyết tại đại hội: Cổ đông có thể tham dự và biểu 

quyết theo một trong các hình thức sau đây: 

(1) Bỏ phiếu từ xa: Thẻ biểu quyết đã biểu quyết được gửi bằng thư bảo đảm về 

Công ty trước 16h00 ngày 29/6/2021. Thẻ biểu quyết được bỏ trong một phong 

bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin 

người nhận như sau: 

THẺ BIỂU QUYẾT  

CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA 

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Saigon Mansion, số 3 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q. 

3, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38 227 229    

(Không được mở trước 07h30 ngày 30/6/2021) 

 

(2) Tham dự/Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến. 
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3. Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy 

cập Webside của Công ty tại địa chỉ https://suleco.vn/suleco-va-co-dong/ 

4. Đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến: 

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trực tuyến cho bà Huỳnh Thị Lệ 

(037.444.6733) trước 16h00 ngày 29/06/2021 để được cấp quyền truy cập vào cuộc 

họp. Đối với các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu từ xa thì chỉ được đăng ký tham dự 

để theo dõi cuộc họp và không được quyền biểu quyết trực tuyến.  

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2021 có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy 

quyền cho người tham dự Đại hội được lập thành văn bản theo quy định của pháp 

luật dân sự. Trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền là cá nhân và/hoặc là tổ 

chức không có con dấu vật lý thì văn bản ủy quyền phải được công chứng/chứng 

thực, trừ trường hợp sử dụng mẫu Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo này. 

Trên đây là những thay đổi trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế, kính mong Quý cổ đông chia sẻ khó khăn 

và cùng đồng hành với Công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn này.   

Trân trọng cám ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BĐH; 

- Lưu: VT, TK. 

 

 
 

 

https://suleco.vn/suleco-va-co-dong/

