THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TP. Hồ Chí Minh, 26.04.2021

Kính gửi:

Ông/Bà:
Mã số cổ đông:
Địa chỉ:

Điện thoại:

67 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
Tel: 028 3822 3771 I Fax: 028 3822 3727
www.drh.vn

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham
dự Đại hội, vui lòng điền thông tin vào Giấy ủy quyền theo
mẫu (bên dưới).
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng
xác nhận tham dự qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax
Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông về Công
ty trước 17:00 ngày 22/04/2021.

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings trân
trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021:
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Thời gian: 14 : 00 - Ngày 26 tháng 04 năm 2021
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Địa điểm: Sảnh Apollo Ballroom - Lầu 2
Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
17 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
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Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong
danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DRH
Holdings tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2021.
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Nội dung đại hội:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm
2021;
Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
Thù lao HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị
nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức hoạt động HĐQT;
Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
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Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.
Trân trọng!
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thủ tục dự đại hội:
Cổ đông cá nhân: Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo
Thư mời và CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
Cổ đông tổ chức: Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo
Thư mời, Giấy giới thiệu và CMND/Căn cước công dân/ Hộ
chiếu của người được giới thiệu.

PHAN TẤN ĐẠT

Ngày cấp:

Trụ sở chính/Địa chỉ thường trú:

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Điện thoại:

...................., ngày ....... tháng 04 năm 2021
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Số cổ phần ủy quyền:
3

Bên ủy quyền:
Tên cổ đông:
Số ĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Có giá trị đến:
Trụ sở chính/Địa chỉ thường trú:
Mã số cổ đông:
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(Vui lòng xem Mã số cổ đông in trên Thư mời)

Bên được ủy quyền:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings

Tên tổ chức/ cá nhân:
Số ĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

Nội dung ủy quyền:
Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền
tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
Cổ phần DRH Holdings ngày 26 tháng 04 năm 2021.
Bên được ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc
thực hiện ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết thực
hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền đại
diện.
Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết
thúc Đại hội.
BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ông/Bà:

Khác (vui lòng điền thông tin bên dưới):

cổ phần

(vui lòng

điền thông tin bên dưới):

Số cổ phần ủy quyền:

Nơi cấp:

Có giá trị đến:

GIẤY ỦY QUYỀN
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Các hồ sơ, thủ tục tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông
gửi/liên hệ về:
Công ty Cổ phần DRH Holdings
67 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (028) 3822 3771 (Ext: 333) - Fax: (028) 3822 3727
Email: drh@drh.vn.
Thư mời này được công bố chính thức trên website
www.drh.vn và gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1

Mọi thông tin chính thức, tài liệu ĐHCĐ: Quý cổ đông vui
lòng xem/tải tại website: www.drh.vn

cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu là tổ chức))

