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                    Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 
 

THÔNG BÁO MỜI HỌP (mẫu) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
 

Kính gửi: Quý Cổ đông  

 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Mã số cổ đông:  
 

Kính thưa Quý Cổ đông, 

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:  

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 
 

- Thời gian: 9h00 Thứ Năm ngày 03 tháng 06 năm 2021 

- Địa điểm: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, nhằm đảm bảo an 

toàn và tránh tụ tập đông người, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn được tổ chức 

bằng hình thức hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm họp sau đây: 

1. Văn phòng Tập đoàn, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, 

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (Địa điểm chính). 

2. Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, 

Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam. 

3. Tòa nhà Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.  
 

Quý Cổ đông được sắp xếp vị trí tại Địa điểm họp số {   }. 
 

Lưu ý: Do số lượng cổ đông thực tế tham dự họp có thể khác so với kế hoạch dự kiến, trong trường hợp 

cần thiết, Quý Cổ đông sẽ được sắp xếp tham dự Đại hội tại một trong hai địa điểm còn lại nêu trên, 

Tập đoàn Vingroup sẽ bố trí phương tiện đưa đón Quý Cổ đông giữa các địa điểm này.  
           

- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo 

danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04/05/2021. 
 

II.  Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội. 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số 

điện thoại: (84-24) 3974 9999 - số máy lẻ 9751 (Bà Ngô Thị Nguyệt) hoặc qua số fax: (84-24) 3974 8888 hoặc 

gửi vào email: v.nguyetnt1@vingroup.net trước 16h30’ ngày 31/05/2021.  

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội. 
 

Ghi chú: 

 Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải; 

 Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền dự họp)1; 

 Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Quý Cổ đông có thể tải 

về tại đường dẫn: http://www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ 

đông. 

 Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Tập đoàn có thể có những điều chỉnh, thay đổi về việc tổ 

chức cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu cần thiết) và sẽ thông báo tới Quý Cổ đông tại website của Tập đoàn: 

http://www.vingroup.net. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 
 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 
 

                                                 
1 Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Tập đoàn Vingroup phát hành hoặc Giấy ủy 

quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số 

lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền 

tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
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