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THÔNG BÁO 

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Kính gửi quí cổ đông.  

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

1. THỜI GIAN TỔ CHỨC:  ngày 25  tháng 4 năm 2019 ( Thứ Năm). 

Khai mạc lúc:  08 giờ 30 phút.   

Đăng ký danh sách dự họp từ  07 giờ 00, ngày 25/4/2019. 

2. ĐỊA ĐIỂM:  Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An;  

Địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. NỘI DUNG: Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ, quí cổ đông vui lòng xem chi tiết trên 

website công ty đăng tải cùng các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ website:  

http://www.hoaan.com.vn, mục Tin tức-  quan hệ cổ đông – Thông tin cổ đông – Năm 2019. 

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An (DHA) có tên trong danh sách  

chốt ngày 19/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM lập. 

5. THỦ TỤC THAM DỰ  

5.1 Trực tiếp đến dự họp: 

+ Cổ đông đem theo Thông báo mời họp.  

+ Nếu ủy quyền cho người khác thay mặt đi dự họp, người đến họp phải có Giấy ủy 

quyền theo mẫu (đóng dấu nếu là tổ chức). 

(Người đến đăng ký dự họp phải trình CMND, hoặc giấy tờ tùy thân phù hợp). 

5.2 Ủy quyền cho HĐQT:  

+ Cổ đông không dự họp được có thể ủy quyền cho HĐQT và gửi “Giấy ủy quyền ” 

đến Ban tổ chức ĐHCĐ công ty bằng các phương thức sau: gửi thư bưu điện, Scan/chụp gửi 

về email công ty: info@hoaan.com.vn. 

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hay ủy quyền, thời gian đến 

16h00 ngày 24/4/2019. 

  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  CHỦ TỊCH 
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