
1/1 
 

ỦY BAN NHÂN DẦN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI 

---------o0o--------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------o0o--------- 
Hà Nội, ngày  6   tháng 07 năm 2015 

 

 

TTHHƯƯ  MMỜỜII  HHỌỌPP  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội 
Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội 
đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (trước khi cổ phần hóa là Công ty TNHH Một 
thành viên Địa chính Hà Nội), cụ thể như sau: 
1. Thời gian và địa điểm: 

Thời gian: Lúc 07 giờ 30  ngày 02 tháng 08 năm 2015 
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội; tầng 7, số 9B Đường 
Nguyên Hồng, P Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội 

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm 
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: 

www.hcsc.com.vn 
4. Đối tượng tham dự Đại hội: 
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đều có quyền tham dự 

Đại hội. 
- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện 

tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).  
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với 

CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. 
5. Xác nhận tham dự Đại hội: 
- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin 

vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 28/7/2015; 
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác 

nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 30/7/2015 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy 
xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ: 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI 
Số 9B đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 
Điện thoại: (+84.)37722976 Fax: (+84.)37735170 

           Trân trọng cảm ơn.  

  CÔNG TY TNHH 1TV ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI  
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