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Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017 

Thông báo về việc cổ đông không nhận được  

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 bằng đường bưu điện 

Ngày 24/3/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã chốt danh sách cổ 

đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ngày 03/4/2017, Công ty đã gửi thư 

mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

cấp và gửi về Công ty ngày 29/3/2017.  

Tuy nhiên, một số cổ đông dưới có danh sách dưới đây thư không đến được tay cổ đông, 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo để Quý vị cổ đông được biết. 

Lý do không nhận được thư: (và/hoặc) 

- Địa chỉ của cổ đông không rõ ràng; cổ đông không có số điện thoại liên hệ; 

- Công ty Chuyển phát nhanh gọi điện và đến địa chỉ của cổ đông nhiều lần không có 

người nhận; 

- Cổ đông từ chối nhận thư. 

Đề nghị Quý Cổ đông liên lạc về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty hoặc truy cập 

website http://dhcd.shs.com.vn/  để biết thêm thông tin về Đại hội đồng cổ đông phiên họp 

thường niên 2017 và được hỗ trợ thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình. 

Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp trực tiếp có thể tải Thông báo và tài liệu tại 

website trên, khi tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước để thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cổ đông của mình. 

Cổ đông lưu ý cung cấp chính xác họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và số điện thoại liên hệ để 

Công ty liên hệ. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 

Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ĐT: (04) 38181688 (máy lẻ 312); hoặc (04) 39413619             Fax: (04) 38181688  

Email: Quynh.dtn@shs.com.vn   Di động/Viber: 0936388887 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà  Nội trân trọng thông báo. 
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