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THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

(Lần thứ 3 - Nhiệm kỳ II - 2016-2020) 
 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân trân trọng kính 

mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, kế 

hoạch tổ chức như sau: 
 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018. 

- Địa điểm: Tại hội trường, tầng 03 Trạm dừng chân Hoàng Nhân, Quốc lộ 1A, xã 

Thành Hải, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. 
 

Nội dung chính của Đại hội: 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của công ty. 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. 

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trích quỹ 2017 và phương án 

năm 2018. 

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2017, và Phương án năm 2018. 

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban 

kiểm soát. 

- Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2018. 

Tài liệu của Đại hội: 

Tài liệu của Đại hội được Ban tổ chức công ty chịu trách nhiệm phát hành đến HĐQT, 

BKS và các cổ đông tại phòng văn thư công ty, địa chỉ số: 84B Đường 21/8 Tp. PRTC, điện 

thoại liên lạc: 0259.3502723, và đăng tải trên website: hoangnhan.com.vn. 

Tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội:  
Đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý 

gửi về Phòng Tổ chức Hành chính Cty CP ĐT&XD Hoàng Nhân theo địa chỉ trên bằng bưu 

điện, fax: 0259.825533 hoặc trực tiếp trước 16 giờ 30phút ngày 22/04/2018. 

Trường hợp nếu không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có 

thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trong giấy xác nhận tham dự. 

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: Giấy chứng 

minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), để đăng ký tư 

cách pháp nhân tham dự. 

Trang phục tham dự đại hội các cổ đông và người ủy quyền tham dự đại hội phải mặt lễ 

phục (áo sơ mi trắng, veston màu đen, cà vạt, giầy đen) chỉnh tề. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 

ty CP ĐT&XD Hoàng Nhân năm 2018. 
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