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THƯ MỜI 
INVITATION LETTER 

 

Kính gởi cổ đông 
Respectfully to shareholder 

:  

- Mã số cổ đông 
Shareholder’s code 

:  

- Số điện thoại/Phone No. :  
- Số ĐKSH/Reg.No: :  

- Địa chỉ/address: :  

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/ 
TO ATTEND THE ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2022 

1. Thời gian - Địa điểm/ Time - Venue 
- Thời gian: 8h, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

   Time: Apr 15th, 2022 at 8 am 
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Venue: Hoa Su 2 Restaurant (Ground Floor) – First Hotel, No.18 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan 
Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 

2. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, vui lòng xác nhận trước 17h ngày 12/04/2022. 
 Please provide your confirmation or your Power of Attorney before 5pm on April 12th, 2022 

2.1 Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng xác nhận qua/For attendance in person, confirmation will be accepted via: 
Điện thoại/Phone: (028) 38.153.962 - Số nội bộ/Extension: 303 hoặc 231 
Fax: (028) 38.152.757   -   Email: tcm@thanhcong.com.vn 

2.2 Trường hợp ủy quyền tham dự đại hội, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên mẫu Giấy ủy quyền ở mặt sau 
thông báo này/For Agents, please follow the instruction under template of Power of Attorney behind the notice. 

3. Biểu quyết từ xa: Trường hợp không trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, 
Quý cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa bằng Thẻ biểu quyết được Công ty gửi kèm Thông báo 
này. Chi tiết cách thức biểu quyết và phản hồi cho Công ty được hướng dẫn trên Thẻ biểu quyết. 
Absentee voting: For shareholders who cannot attend the GSM and have no agents, please conduct the 
absentee voting by Voting card enclosed to this announcement for the purpose of absentee voting by 
post, fax, email, or other communication means.  

 

4. Tài liệu Đại hội: đề nghị quý cổ đông truy cập website www.thanhcong.com.vn, mục Quan hệ cổ đông 
hoặc quét mã QR trên thông báo này để tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022.  

Materials of 2022 GSM: Kindly access our website www.thanhcong.com.vn at the Investors Relation 
section or scan the above QR code for reference of the 2022 GSM’s materials. 

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy 
ủy quyền bản chính (trường hợp là người đại diện cổ đông) để Ban tổ chức đại hội xác nhận tư cách cổ đông.  
ID card/Residence Permit or Passport and original copy of Power of Attorney (for agents only) shall be 
checked for the purpose of shareholder’s status. Please bring it when participating the GSM 2022. 

Trân trọng. 
Respectfully yours, 

                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
ON BEHALF OF BOD 

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN 
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