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V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

 
Kính gửi:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

 

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Hùng Vương 

Tên tiếng Anh: Hung Vuong Corporation 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200507529 do Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang 

cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2016.  

Địa chỉ: Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: (0273) 3854245   Fax: (0273) 3854248 

Vốn điều lệ: 2.270.382.910.000 đồng 

Mã chứng khoán: HVG 

Sàn giao dịch: HOSE 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông 

phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Niên độ tài 

chính của Công ty CP Hùng Vương (“Hùng Vương” hoặc “HVG”) kết thúc vào ngày 30 

tháng 9 hàng năm nên thời hạn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 

HVG theo quy định thì không trễ hơn ngày 31/01/2018. Hiện tại, Hùng Vương chưa hoàn tất 

được Báo cáo kiểm toán năm 2018 do đặc thù là doanh nghiệp có nhiều công ty con, công ty 

liên kết. Ngoài ra để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội thường niên được tốt đẹp, Công ty 

chúng tôi cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan khác theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ của Công ty. Do đó Hùng Vương không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 theo thời hạn trước ngày 31/01/2019.   

Vì vậy, bằng công văn này, Công ty Cổ phần Hùng Vương kính đề nghị Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới ngày 22/02/2019. 

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan. 

Trân trọng! 
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