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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

 Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Nhiệm kỳ IV (2019-2024) 

 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần In số 7 

 

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần In số 7 và luật doanh nghiệp 2021, Hội đồng quản trị công ty cổ 

phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian chốt danh sách: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 

01/6/2022  được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 

Cổ đông có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc 

họp và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Cổ đông. 

2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

3. Trong khoảng thời gian từ 1/6 đến sau Đại hội đồng cổ đông thường niên (24/6/22), công ty xin 

phép được tạm dừng mọi hoạt động giao dịch, chuyển nhượng cổ phần. 

4. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý cổ đông công ty Cổ phần In số 7, đề nghị 

Quý cổ đông gửi thông báo khi có thay đổi về CMND/địa chỉ về văn phòng công ty. 

Nơi nhận thông tin :   Công ty Cổ phần In số 7 

Lô 26–28 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM 

 

Người nhận thông tin :   Nguyễn Văn Chí  

Điện thoại: 0913 894 474   

Email: vanchi@in7.com.vn 

 

Trân trọng thông báo!  
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