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      BÁO MỜI  Ọ  

ĐẠI  ỘI ĐỒ      Đ      ƯỜ    IÊ  2022 

 

  Kính gửi: Quý  ổ đông  ông ty  ổ phần Xây dựng 1369 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý 

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty như sau: 

1.  hời gian: 8h00’, ngày 15/03/2022 (thứ Ba) 

2.  ình thức tham dự họp: Họp trực tuyến. Cách thức đăng nhập để tham gia và thực hiện 

quyền biểu quyết sẽ được đăng tải trên website của Công ty. Tài khoản và mật khẩu đăng 

nhập của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông đã thực hiện đăng 

ký tham dự. 

Lưu ý: Hệ thống sẽ được mở trước khi Đại hội chính thức diễn ra 01 ngày. Tuy nhiên, cổ 

đông/người được ủy quyền của cổ đông chỉ có thể thực hiện biểu quyết kể từ 8h00’ ngày diễn 

ra Đại hội. 

3. Địa điểm:  Do cổ đông tham gia họp trực tuyến nên Công ty không tổ chức họp tập trung cho 

cổ đông tại bất kỳ địa điểm nào. Địa điểm họp xác nhận là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành 

phần Ban tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp. 

4.  ài liệu gửi kèm thư mời họp: 

- Thư mời họp này có gửi kèm mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (có đóng dấu treo của 

Công ty). 

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại website của Công ty: 

http://www.cpxd1369.com.vn. 

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong 

Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối 

cùng 15/02/2022 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

6. Đăng ký tham dự Đại hội: 

Để được cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập, Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ 

đông cần đăng ký trước việc tham dự/ủy quyền của mình bằng việc gửi email với nội dung, 

cách thức dưới đây vào địa chỉ Email của Ban tổ chức: ir@1369.vn. 

 

 iêu đề Email: C69 – Đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử Đ Đ Đ 

thường niên 2022. 

 ội dung Email: 

(Điền đủ các đầu 

mục, điền thông tin 

tương ứng của mình 

vào phần in nghiêng 

trong ngoặc vuông) 

 ọ và tên (các) cổ đông:  [Tên cổ đông] 

Số    sở hữu:  [Số CP sở hữu của cổ đông tương ứng] 

 ọ và tên người được ủy quyền: [Tên người được ủy quyền] 

Số    được ủy quyền: [Tổng số CP được ủy quyền] 

Số điện thoại đăng ký tham dự: [Số điện thoại] 

Email đăng ký tham dự: [Địa chỉ Email] 

 ập tin đính kèm 

để xác minh tư cách 

người tham dự: 

(Các giấy tờ, văn 

bản có hai mặt cần 

chụp đủ cả hai mặt) 

1. Bản chụp  iấy tờ pháp lý của cổ đông (Chứng minh nhân 

dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp). 

2. Bản chụp  iấy tờ pháp lý của cá nhân tham dự họp (Chứng 

minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) (nếu người tham dự 

họp có nhận ủy quyền của cổ đông khác) 

http://www.cpxd1369.com.vn/
mailto:ir@1369.vn
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3. Bản chụp các  iấy ủy quyền của cổ đông cho người tham dự 

họp (nếu người tham dự họp có nhận ủy quyền của cổ đông khác). 

 

Lưu ý:  

- Trường hợp một người nhận ủy quyền của nhiều cổ đông, người được ủy quyền đó có thể 

thay mặt tất cả cổ đông ủy quyền gửi một email đăng ký cho Ban Tổ chức, với điều kiện 

trong email liệt kê đầy đủ thông tin của cổ đông và đính kèm đầy đủ các bản chụp hồ sơ 

pháp lý theo quy định. 

- Bản chính Giấy ủy quyền đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền gửi bản gốc về địa chỉ 

văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Lô 90.4 đường Phù Đổng, Tân Bình, Hải 

Dương. 

 hời hạn đăng ký: trước 17h ngày 13/03/2022.  

7. Xác minh tư cách tham dự Đại hội: 

- Ban Tổ chức sẽ thực hiện xác minh các thông tin về cổ đông/người được ủy quyền theo 

đúng các tập tin đính kèm được gửi trong email đăng ký. Trường hợp, các thông tin không 

chính xác hoặc có mâu thuẫn, email đăng ký sẽ được tính là giả mạo/không hợp lệ.  

- Sau khi xác minh hoàn tất, chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức 

ĐHĐCĐ chính thức, Ban Tổ chức sẽ gửi email cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập 

Hệ thống cho cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông theo địa chỉ email đã đăng ký hợp 

lệ. 

- Quá thời hạn trên, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã gửi email đăng ký tham 

dự mà chưa nhận được thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập từ Ban Tổ chức, vui lòng 

liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin nêu tại Mục 8 dưới đây để được hỗ 

trợ.   

8. Đầu mối liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ các vấn đề liên 

quan đến việc tham dự họp trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội 

với đầu mối thông tin liên hệ sau: 

 Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 – Phòng Quan hệ cổ đông  

 Điện thoại: 0220.3891.898/0906.072.369          Email: ir@1369.vn 

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 rất mong nhận được sự đồng hành của Quý Cổ đông để 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến được thuận lợi 

và thành công tốt đẹp. 

Trân trọng! 
  

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu VT. 

Hải Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2022 
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CHƯƠNG TRÌNH 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG T  CỔ PH N XÂ  DỰNG 1369 

Hải Dương, ngày: 15/03/2022 

Thời gian Nội dung chi tiết 

08h00 - 09h00 
Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến 

Kiểm tra tư cách Đại biểu và tổng hợp số liệu báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông 

09h00 - 09h30 

Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu 

 áo cáo  ết qu   iểm tra tư cách cổ đông 

Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội 

Chỉ định  an thư  ý, Đề xuất  an  iểm phiếu và thông qua 

Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu 

cử. 

Phần 1:  

09h30 - 10h40: 

Các Báo cáo & 

Tờ trình  

Báo cáo:  

-  áo cáo hoạt động của Hội đồng qu n trị năm 2021,  ế hoạch năm 2022; 

- Báo cáo của  an điều hành về  ết qu  SXKD năm 2021, và Kế hoạch SXKD 

năm 2022; 

-  áo cáo hoạt động của  an  iểm soát năm 2021. 

Tờ trình: 

- Tờ trình thông qua  áo cáo tài chính năm 2021 đã được  iểm toán và Phương án 

phân phối lợi nhuận, chi tr  cổ tức, trích lập quỹ năm 2021; 

- Tờ trình thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự  iến chi tr  cổ tức năm 2022;  

- Tờ trình thông qua mức chi tr  thù lao cho HĐQT,  KS;  

- Tờ trình lựa chọn đơn vị  iểm toán  áo cáo tài chính năm 2022; 

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng 1369; 

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về qu n trị công ty; 

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng qu n trị; 

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của  an  iểm soát; 

- Tờ trình miễn nhiễm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên 

HĐQT độc lập 

- Tờ trình miễn nhiễm 01 thành viên  KS và bầu bổ sung 01 thành viên  KS 

- Tờ trình thông qua điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề đăng  ý  inh doanh 

- Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 
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Thời gian Nội dung chi tiết 

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài s n có giá trị 

từ 35% tổng giá trị tài s n trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty; ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công 

ty với người có liên quan tại  ho n 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. 

10h40 – 11h00 Th o luận về các báo cáo và các tờ trình 

Phần 2:  

11h00 – 11h15 

Biểu quyết 

 iểu quyết các vấn đề tại Đại hội 

11h15 – 11h25 Công bố  ết qu  biểu quyết tại Đại hội 

11h25 – 11h40 Trình bày dự th o  iên b n và Nghị quyết Đại hội 

11h40 – 12h00 
 iểu quyết thông qua  iên b n và Nghị quyết Đại hội 

Tổng  ết và tuyên bố bế mạc Đại hội 
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