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Hà Nôi, ngày

tháng

năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà nội
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà N ội (Habeco Trading)
trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông th ường
niên năm 2018.
1. Thời gian:
08h30 thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018
2. Địa điểm:
Tại Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
3. Đối tượng tham Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách
dự:
người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 20/03/2018
do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
4. Nội dung Đại hội:
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội
đăng trên website www.biahoihanoi.com.vn từ ngày 13/04/2018.
5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy
định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham d ự đính
kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) tr ước 16h00
ngày 20/04/2018 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024)37281476 / Fax: (024)37281106
6. Khi đến tham dự Đại hội , Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang
theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy u ỷ quy ền, (2)
Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng gi ờ để đ ảm b ảo
cho thành công của Đại hội.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP
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