
 

THÔNG BÁO 
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  

Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) 
 

Kính gửi: Qúy cổ đông CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân trân trọng kính mời Quý cổ đông về 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) như sau: 

1. Thời gian đón tiếp: 8h00 sáng, Thứ bảy ngày 23/6/2018 

2. Địa điểm:  hách sạn Re , 1 1  guy n Hu ,   n  gh , Qu n 1, Tp HC   

3. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phi u HQC theo danh sách  ác nh n 

đăng ký cuối cùng vào ngày 23/5/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Vi t  am cung cấp có quyền 

tham dự  

4. Thủ tục tham dự Đại hội:  hi đ n tham dự ĐHĐCĐ, Qúy cổ đông vui lòng  uất trình Thư mời, Giấy 

ủy quyền/Giấy giới thi u (trong trường hợp được ủy quyền) và C  D/CCCD (đối với cổ đông trong 

nước), Passport (đối với cổ đông nước ngoài).   

5. Nội dung Đại hội 

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị,  an Tổng giám đốc,  an  iểm soát; 

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhu n năm 2017;  

+ Tờ trình về vi c chọn công ty kiểm toán; 

+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và  an  iểm soát năm 2018; 

+ Tờ trình về vi c sửa đổi, bổ sung Điều l  Công ty; 

+ Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  

6. Tài liệu:  

Quý cổ đông vui lòng  em tại website: www.hoangquan.com.vn sau ngày 08/6/2018 (Lịch sự ki n). 

7. Đăng ký tham dự: Để ti n cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng  ác nh n tham dự hoặc ủy 

quyền trước 17 giờ ngày 21/6/2018 bằng đi n thoại, email, gửi thư hoặc fa  theo thông tin sau: 

  Phòng Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC) 

+ Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn  ánh, Phường 11, Qu n Phú  hu n, Tp Hồ Chí  inh 

+ Đi n thoại: +8  8 62928617 số nội bộ 2022 (gặp  rs.  ỹ Hằng) 

+ Số fa : +8  8 62928 86  Email: qhndt@hoangquan.com.vn 

Trân trọng! 

 TM. Hội đồng quản trị 

 Chủ tịch 

 

  

 TS. Trương Anh Tuấn           
 

 

 

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Qúy cổ đông có quyền tham dự không nhận được thư mời. 

http://www.hoangquan.com.vn/
mailto:qhndt@hoangquan.com.vn

