
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

INVITATION LETTER TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS 

MEETING 2022 OF VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 

 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 

To: The Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation 
 

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (Trụ sở chính tại số 01 Nguyễn Thượng 

Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0102065366; Số Giấy phép HĐKDCK: 

22/UBCK-GPHĐKD; Mã Chứng khoán: VND) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau: 

Board of Directors of VNDIRECT Securities Corporation (Head office address at No. 01 Nguyen 

Thuong Hien, Hai Ba Trung, Hanoi; Enterprise Identification Number: 0102065366; Securities 

Business License Number: 22/UBCK-GPHĐKD; Stock Code: VND) kindly invite you to attend the 

Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) with details as follows: 

1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 25/04/2022. 

Time: From 14h00’ on April 25, 2022. 

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội. 

Meeting Location: The head office of the Company, The building No. 1 Nguyen Thuong Hien, Hai 

Ba Trung, Hanoi. 

3. Hình thức tham dự họp: 
 Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về 

từ địa chỉ https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/). 

- Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ https://agm.vndirect.com.vn. 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

Form of attending the meeting: 
- Shareholder may attend the meeting in one of the following forms: 

- Attend and directly vote at the meeting;  

- Authorize another person to attend and vote at the meeting (power of attorney form is available 

from https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/); 

- Attend and cast votes through online meeting, cast electronic votes at https://agm.vndirect.com.vn; 

- Send votes to the meeting by post, fax, or email. 

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Chứng khoán 

VNDIRECT do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/03/2022. 

Attendees: the shareholders named in the list of shareholders of VNDIRECT Security Corporation 

provided by Vietnam Securities Depository dated 21/03/2022. 

5. Chương trình và tài liệu họp: Chương trình họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Công ty tại https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/. 

Meeting agenda and documents: The meeting agendas and documents of the AGM will be published 

on VNDIRECT’s website at https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/. 

6. Đăng ký tham dự họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Để tham dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu 

điện tử, Cổ đông vui lòng đăng ký với Công ty trước ngày 20/04/2022 bằng cách gửi email đến địa 

chỉ vote@vndirect.com.vn (Tiêu đề email là đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và nêu rõ thông tin cổ 

đông). 

Registration for online meeting, cast electronic votes: To attend the meeting online and/or cast 

electronic votes, please make registration for online meeting and voting by 25/04/2022 via email to 

vote@vndirect.com.vn (the email subject is Registration for online meeting and specifying 

shareholder’s information). 

7. Thông tin liên hệ: Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ 

sau: 

https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/
https://agm.vndirect.com.vn/
https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/
https://agm.vndirect.com.vn/
https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/
https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/


Contact address: For further assistance, please contact VNDIRECT with the following address: 

 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 

The AGM Organizing Committee – VNDIRECT Securities Corporation 

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt nam 

Address: No 1 Nguyen Thuong Hien, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam. 

E-mail: vote@vndirect.com.vn 

Điện thoại: (84-24) 3972 4568 – Số máy lẻ 12295 (Bà Hoàng Minh Phương) Fax: (84-24) 39724600 

Phone number: (84-24) 3972 4568 – Ext. 12295 (Mrs. Hoang Minh Phương) Fax: (84-24) 

39724600 

 

 Hà Nội, ngày  31 tháng 03 năm 2022 

Hanoi, 31 March 2022 

 

 T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR 

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN 

 

 

(Đã ký/signed) 

 

 

 PHẠM MINH HƯƠNG 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp. 

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration and 

decision at the Meeting.     
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