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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT 

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ - Hưng Yên 

Số đăng ký doanh nghiệp: 0900189284 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng 

Yên cấp lại lần thứ 26 ngày 29/09/2016 
  

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

THƯỜNG NIÊN 2017 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể  

Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết  

như sau : 

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017 

Thời gian họp: 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017 

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem 

trên website: http://www.hoaphat.com.vn  

  Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. 

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

     (Đã ký) 

TRẦN ĐÌNH LONG 

* Ghi chú: 

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.  

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND, trường hợp Quý cổ đông 

không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của 

công ty.  

- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi dự họp thì có thể uỷ quyền cho một 

trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận uỷ quyền): 

 Ông Nguyễn Việt Thắng:  Chức vụ:Thành viên HĐQT  Sinh ngày:04/02/1970  

    CMND số: 001070010500  ngày cấp:  23/11/2016        Nơi cấp: Hà Nội  

 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên: Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày:01/01/1973  

    CMND số: 013024891      ngày cấp:  28/09/2011    Nơi cấp: Hà Nội  

 


