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    Số 047.23/ HĐQT        Praha, ngày 09.3.2023 
 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG KỲ 
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPARIA 

 
      Theo đề nghị của ông Giang Thành, cổ đông có số cổ phiếu với trị giá trên 5% vốn 
pháp định của công ty, Hội đồng quản trị công ty Saparia quyết định triệu tập Đại hội cổ 
đông thường kỳ công ty cổ phần Saparia, trụ sở tại Praha 4, Libušská 319/126, số đăng ký 
kinh doanh 26117649; đại hội sẽ được tiến hành vào chủ nhật, ngày 02.4.2023, lúc 10:00 
giờ, tại hội trường tầng 5 nhà số 735, V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4 với chương trình 
như sau: 

1. Khai mạc và bầu các cơ quan của Đại hội cổ đông. 
2. Báo cáo các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh năm 2022. 
3. Báo cáo của kiểm toán viên và của ban kiểm soát về kết quả tài chính năm 2022.  
4. Thông qua kết quả tài chính năm 2022. 
5. Quyết định chỉ định kiểm toán viên để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023. 
6. Kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2023. 
7. Quyết định chia cổ tức với số tiền 140.000.000,-Kč, tương ứng với 243.055,56 Kč cho 1 cổ 

phiếu. Đại hội cổ đông ngày 17.12.2022 đã duyệt chia cho cổ đông tiền tạm ứng cổ tức với 
số tiền 80.000.000,-Kč, khoản tiền còn lại 60.000.000,-Kč sau khi trừ thuế 15% còn lại 
51.000.000,-Kč (88 541,67 Kč/1 cổ phiếu) sẽ được thanh toán chuyển khoản cho cổ đông 
trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đại hội.  

8. Thông qua cơ chế tiền thưởng và tiền phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS. 
9. Kết thúc đại hội. 
 

                                      TM HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SAPARIA  
                        CHỦ TỊCH                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
                  Hoàng Đình Thắng                    Nguyễn Anh Tuấn 
                           (đã ký)                         (đã ký) 
Lưu ý: 

- Các cổ đông có thể tham dự đại hội trực tiếp hoặc cử người đại diện bằng giấy ủy quyền, 
mẫu giấy ủy quyền công ty có gửi kèm theo. 

- Sự hiện diện của các cổ đông sẽ được bắt đầu trước giờ khai mạc 30 phút, chúng tôi đề nghị 
các cổ đông có mặt muộn nhất là 15 phút trước giờ khai mạc. 

- Trong Đại hội các cổ đông có thể tham dự họp và biểu quyết trực tuyến bằng phương tiện 
kỹ thuật (Ứng dụng Google meeting) sao cho công ty có thể xác minh được danh tính cổ đông 
và số cổ phiếu gắn liền với quyền biểu quyết của cổ đông.  

- Từ ngày 13.3.2023 đến ngày Đại hội, các cổ đông có thể xem kết quả tài chính tại văn 
phòng công ty Saparia vào các ngày làm việc từ 10:00 giờ đến 16:00 giờ. 


