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Loại thông tin công bố: 

    24 giờ              Bất thường           Theo yêu cầu            Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:   

Diễn biến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OGC: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OGC được triệu tập tổ chức vào ngày 29/4/2021 

tuy nhiên không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty; 

- Ngày 06/5/2021, OGC đã gửi thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên (triệu tập lần 2) 

theo quy định, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 28/5/2021; 

- Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ngày 25/5/2021, OGC 

đã công bố thông tin về việc tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (triệu tập lần 2) 

theo thời gian đã công bố nêu trên; 

Thông tin cập nhật: 

- Xét tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh Covid 19 tại Hà Nội nói riêng, cả nước 

nói chung, ngày 02/08/2021, HĐQT đã thống nhất thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương theo 

hình thức đại hội trực tuyến. 

- OGC sẽ gửi đến Quý Cổ đông kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo 

theo đúng quy định. 



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 

03/08/2021 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT;  

 

Người được ủy quyền công bố thông tin 

 

 


