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THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi Quý Cổ đông: …
Địa chỉ: …
Số ĐKSH: …
Điện thoại: …
Số cổ phần sở hữu: … cổ phần
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“SCG”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham
dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
Chi tiết như sau:
1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 25 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm: Tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp.
Hà Nội.
3. Chương trình và Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự
Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: https://scgr.vn/dai-hoi-dong-co-dong/.
4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:
4.1. Điều kiện tham dự:
 Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SCG có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2022 do
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy
định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư
mời này chậm nhất 17h00 ngày 22/06/2022 để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập
cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
4.2. Cách thức tham dự:
 Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính
bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở
hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ sáu, ngày 24/06/2022.
 Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: https://ezgsm.fpts.com.vn/ để tham dự họp theo
thông tin đăng nhập dưới đây:
Tên đăng nhập: …
Mật khẩu: …
Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có
quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho
cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với
những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
5.
Thông tin liên hệ:
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG
Tầng 8, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 097 800 9760 (Mr. Khôi)
Email: ir@scgr.vn
Trân trọng thông báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Anh Tuấn

