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THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI 
 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội 
 

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 08h30 ngày 15/05/2017 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm. 

4. Tài liệu Đại hội:  

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 05/05/2017 tại website của Công ty:  

www.hafasco.com  

5. Thành phần tham dự: 

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà 

Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2017. Cổ đông không thể tham dự họp 

có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty. 

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự: 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự 

Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h ngày 12/05/2017 bằng 

cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới: 

+  Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội) - Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý 

Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội – Điện thoại: (84-4) 62753844 – Fax: (84-4) 62753816, 

hoặc: 

+  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội – Địa chỉ: Số 

13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: (84-4) 

38257453/38253244 – Fax: (84-4) 38255219 
  

 Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy 

quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu 

gửi theo thư mời họp. 

Trân  trọng./. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

               LÊ VĂN TẦN 
 

 



 
PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

 

Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào 

một trong các ô       dưới đây: 

1. Trực tiếp tham dự:     

2. Ủy quyền tham dự: 

 

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì 

vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp 

và gửi trực tiếp hoặc qua fax theo địa chỉ sau: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 

Địa chỉ: Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Điện thoại: (84-4) 62753844       Fax: (84-4) 62753816 

Hoặc 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội,  

Địa chỉ: Số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 38257453/38253244  Fax: (84-4) 38255219 

 

……….…,ngày  …  tháng  …  năm 2017 

Cổ đông ký tên  

          (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu) 
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