
 

 

              

                 

 

            Số: 01/TB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
                    

                                                               TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 

- Căn cứ danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 05/7/2021 được cung cấp bởi Trung 

tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

- Căn cứ Thư mời họp số 01/TM-ĐHĐCĐ ngày 12/7/2021 của Công ty;  

- Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về 

việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương;  
             

Thực hiện quy định liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản 

trị Công ty đã có thư mời Quý cổ đông dự họp vào ngày 10/8/2021. Tuy nhiên, ngày 17/7/2021 

Thủ tướng Chính Phủ ban hành công văn số 969/TTg-KGVX chỉ đạo thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg áp dụng tại TP Hồ Chí Minh và các Tỉnh/Thành phố thêm 14 

ngày từ 0h ngày 19/7/2021. 

Hiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ 

đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 

Thời gian    :  Dự kiến cuối tháng 8/2021 hoặc tháng 09/2021 (sẽ thông báo chi tiết sau) 

Trường hợp Quý cổ đông có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ theo thông tin sau:  

-  Địa chỉ        : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

-  Điện thoại   : 0911.681.651 (Mr Long)  

-  Email           : info@hungthinhincons.com.vn 
         

         Rất mong Quý cổ đông chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu. 
          

         Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu Phụ trách quản trị.                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 
 

Ghi chú: Dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói 

riêng tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo đó, để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, thời gian 

và địa điểm tổ chức họp sẽ được thông báo kịp thời đến Quý Cổ đông dựa theo tình hình dịch 

bệnh Covid-19, đáp ứng tuân thủ quy định tại các văn bản về phòng chống dịch của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.. 
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