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          Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021 

   

THÔNG BÁO 

V/v: Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes 

 

- Thực hiện Chỉ thị số 12/CT – UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 11/5/2021 về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội và Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

- Căn cứ Nghị quyết số: 10/2021/NQ-HĐQT-VH của HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes 

(“Công ty/Vinhomes”) về việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 

04/06/2021, 
 

Công ty thông báo về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 

ngày 04/06/2021 do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội và nhiều địa phương trên toàn quốc. 

 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty sẽ được quyết định và 

sẽ được công bố thông tin/đăng tải trên website https://vinhomes.vn, mục quan hệ cổ đông 

căn cứ tình hình dịch bệnh và quy định của các cơ quan có thẩm quyền. 

 Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông được biết. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP Công ty. 

 

 

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES 

TỔNG GIÁM ĐỐC                          

 

PHẠM THIẾU HOA 

 

https://vinhomes.vn/
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