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THƯ MỜI GÓP VỐN
Kính gửi: Các cổ đông, các đơn vị, cá nhân trong & ngoài nước
Công ty CP Đầu tư XD và TM Hải Vũ xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng!
Thực hiện mục tiêu mở rộng nhà xưởng, bổ sung thêm thiết bị dây chuyền máy móc
sản xuất hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất Kết cấu thép lớn & đa dạng hóa hoạt động
Đầu tư xây dựng nhằm mang lại lợi nhuận cao và ổn định lâu dài, (sau nhiều năm
nghiên cứu, qua phân tích và đánh giá thị trường cung cầu về Kết cấu thép và hơn 3
năm trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo Kết cấu thép & Đầu tư, Xây dựng dân
dụng ), Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hải Vũ nhận thấy rằng sản xuất
kinh doanh Kết cấu thép và Đầu tư, Xây dựng dân dụng là một lĩnh vực có tốc độ phát
triển cao với độ rộng thị trường còn chưa được khai thác hết.
Thời gian hoạt động vừa qua, tuy mới hình thành nhưng Hải Vũ đã trở thành một trong
những doanh nghiệp có tiền đề và có thế mạnh vững chắc trong lĩnh vực Kết cấu thép
và Xây dựng dân dụng. Nay, theo xu thế phát triển và hội nhập, nhằm giúp công ty phát
triển và nâng tầm mới, với tư cách là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ Đầu tư Xây
dựng và Thương mại Hải Vũ, chúng tôi rất mong các Quý khách, các Quý Đơn vị, các
cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia góp vốn để xây dựng và phát triển công ty.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Tel: 043628654/ Mobile: 0989197535
Email: xdhaivu@gmail.com
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