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V/v th6ng bao ch1t danh sach cA d1ng tham dq
Dqi hli iA"g cO d6ng biit thudng tdn I ndm 2022

CQNG HOA XA ugr cHU NGHIA VrEr NAM
DQc l$p - Tu do - H4nh phtic

Hd N|| ngdy 03 thdng 0B ndm 2022

THONG BAO
ry6 ngny rlIng kf cuiii cing OG ttrgc hiQn quy6n tham dr; D4i hQi tl6ng cd O6ng nit

thuhrg lfln I 2022)

Kinh gfri: Trung t6m Luu kf Chri'ng kho6n ViQt Nam

TCn T6 chric ph6t henh : COng ry C6 phAn Big Invest Group

T€n giao dich : C6ng ty CO ph6n nig Invest Group

Tru so chfnh : Tda nhd sO 78 phfl Trung Kinh, phuong YCn Hda, quQn

CAu Gi6y, Hn NOi

Di0nthoai : 0911 888842Fax:0911888842

Chring tdi th6ng b6o ddn Trung t6m Luu ky Chri'ng kho6n ViQt Nam (VSD) ngiy il

ky cu6i ctng aC tAp danh sich nguli s& hiru cho chri'ng khofn sau:

T6n chimg khoan : C6 phi6u COng ty CO phe" Big Invest Group

Md chimg kho6n : BIG

Loai chimg kho6n : Cd phi6u ph6 th6ng

Menh gi6 giao dich : 10.000 d0ng/c6 phi6u
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San giao dfch : UPCOM

Ngdy da"g ky cu6i ctng: 23lOSl2O22

1. L;i do vi mgc dich

- Thuc hiQn ch6t danh sSch c6 d6ng tMm du ttai hQi tl6ng c6 d6ng b6t thucrng lAn t

ndm2022.

2. NQi dung cq th6: Tham dr; il4i hQi tl6ng cd OOng

- Ti 10 thuc hiQn:

+ D6i vdi c6 phi6u ph6 th6ng: 1 c6 phi6u - I quy6n bi6u quy6t

- Thdi gian tfurc hiOn: 19/0912022

- Dia tli6m thuc hi0n du ki6n: Th6ng b6o sau

- NOi du4g hep du ki6n:

o Th6ng qua viQc dAu tu tdi san c6 gi|tri lon hon 35o/o t6ng gi6 fti tdi sin dugc

ghi trong b5o c6o tdi chinh gAn nhet cria COng ty;

o Chcv6n dC kh6c thuQc thAm quy6n cta Dai hQi d6ng c6 d6ng.
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EC ngh! VSD lfp vi gfri cho C6ng ty chring tdi danh sSch ngudi s& hfru chri'ng kho6n t4i

ngiy dlng kf cuiii ctng n6u tr6n viro tlia chi sau:

- Dia chi nh6n Danh s6ch (ban cimg): sO nne 78 ph6 Trung Kinh, phucrng YOn Hoi,

qufin CAu Grhy, Thenh pn6 }Ia xQl.

- Dia chi email nh0n file dfi 1i0u: ketoan@fiiggroup.vn

Chfng tdi cam t<6t nnirng th6ng tin vd ngudi sff hiru trong danh s6ch sE tluqc sir dgng

iling mgc tlich vh tudn thri c6c quy tllnh cria VSD. COng ty chring t6i sE hoin toin chiu

trSch nhiQm trufc ph6p luflt n6u c6 vi ph4m.

CONC TY CO PHAN BIG INVEST GROUP

Noi nhfrn:
- Nhu tr6n;
- SGDCK Hd NOi;
- Luu VP HDQT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP 

------------------------------------- 

SỐ:  0308/2022/BIG/NQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------- 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT  

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP 

 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group; 

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 03/08/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 23/08/2022; 

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 19/09/2022. 

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 

xem xét, thông qua: 

- Thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của Công ty;  

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách 

thi hành quyết định này. 

 
 

Nơi nhận: 

      - HĐQT; 

      - Ban Tổng Giám đốc;  

      - Lưu VP. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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