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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời 
Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
1. Thời gian: 8h00, thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Số 5 đường Thái Bình,phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. Đối tượng dự họp: cổ  đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty chốt tại ngày 
02/04 /2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội trên website 
của Công ty tại địa chỉ: biahanoinamdinh.com
5. Đăng ký dự họp Đại hối:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc 
tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) trước ngày 26/04/2021 
bằng thư, Email, điện thoại, fax theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không 
đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền 
(theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi về 
địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định
Số 5 đường Thái Bình,phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định 
Điện thoại: (0228)3648523- (0228)3638750/Fax: 0228.3642199 hoặc gọi điện trực tiếp 

gặp ông Vũ Thế Tường theo số máy 0914665396; Email: thevu 67@yahoo.com.vn.
6. Khi đến tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo 
và xuất trình các giấy tờ sau:(l)CMND/hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD (2) Thông báo mời 
họp (3)Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (trường hợp được 
ủy quyền tham dự họp).
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành 
công của Đại hội.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhân:

-  Thành viên HĐQT, Tr.BKS 
Ban GĐ;

- UBCKNN,ỴSD 
Cổ đông chốt ngày ỡ,2/04/2021;
Đăng tin: biahanoinamdinh.com

- Lưu: Vth, Thư ký.
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