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THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi Qúy cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân trân trọng kính mời 
Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) với chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng, Thứ bảy ngày 26/03/2022.

2. Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

3. Thành phần: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 có quyền tham dự.

4. Thủ tục tham dự: Cổ đông, người đại diện khi đến tham dự ĐHĐCĐ vui lòng xuất trình bản gốc Giấy tờ
pháp lý cá nhân, Thư mời, Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

5. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận;

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

6. Tài liệu họp: Dự thảo tài liệu họp được đăng tại website: www.hoangquan.com.vn từ ngày 05/03/2022.

7. Các vấn đề khác:
•  Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua thư tín, điện thoại

hoặc email hoặc gửi thẻ biểu quyết về cho công ty trước 17h30 ngày 25/3/2022.
•  Liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)

- Địa chỉ: Toà nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7 , TPHCM.
- Điện thoại: +84-28-6292 8617 ext 2022

- Email: qhndt@hoangquan.com.vn

 •  Nơi giữ xe: Tầng hầm toà nhà Golden King, lối vào cổng đường Trần Văn Trà.
Trân trọng.
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.
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