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Mẫu 07/THQ 

 

THÔNG BÁO 
          (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông) 

 

Kính gởi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam 
 

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH 

Trụ sở chính : Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM 

Điện thoại : (+84 8)  3823 3299   Fax: (+84 8)  3823 3301 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký 
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 

Mã chứng khoán : HCM 

Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu 

Sàn giao dịch : HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 10/03/2016 

1. Lý do và mục đích    : 

Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) 

2. Nội dung cụ thể:  

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) 

- Tỷ lệ thực hiện      : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) 

- Thời gian thực hiện  : Dự kiến ngày 21/04/2016 

- Địa điểm thực hiện   : Dự kiến Khách sạn New World SaiGon 

 

 

Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC) 
TRỤ SỞ CHÍNH 
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- Nội dung họp  : 

o Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị 

o Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc 

o Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

o Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát 

o Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) 

o Các tờ trình của Hội đồng quản trị: 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 

 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015 

 Kế hoạch cổ tức năm 2016 

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 

 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016 

o Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại 
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5&6, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TP.HCM  

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.tt@hsc.com.vn 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng 
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.  

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- SGDCK; 
- Lưu Vp.HĐQT, 

 
Tài liệu đính kèm: 
- Trích Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 25/02/2016,  

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
ĐỖ HÙNG VIỆT 

 


