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Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần LICOGI 10 trân trọng thông báo và kính mời 
Quý cô đông đên tham dự phiên-họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công 
ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00’ -  1 l h3 0 \  Thứ Ba ngày 21 tháng 06 năm 2022.
2. H ình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Bản hướng dẫn cách thức tham dự

họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website của Công ty tại đia chỉ 
http://licogi 10.com.vn.

3. Địa điểm: Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc ngưởi
được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyen va bỏ 
phiếu điện tử.

4. Nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Được đãng tải trên website cùa
Công ty tại địa chỉ http://licQRilO.com.vn từ ngày 28/05/2022 và được cập nhật cho đến 
khi kết thúc Đại hội.

5. Thành phần tham dự:

-  ̂Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 10 theo danh sách cổ 
đông chốt vào lúc 16hỌ0’ ngày 26/05/2022 do Công ty công bố.
- Trường hợp Quý cô đông không sắp xếp tham dự Đại hội được có thể ủy quyền cho 
HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 
lan, ngươi được uy quyên không được ủy quyên cho người khác

6. ủ y  quyền tham dự, biểu quyết:
Trường^ hợp cô đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội vui 
lòng điên vào Giây ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 
19/06/2022 theo một trong các hình thức sau:
a) Gửi Email bản scan màu hoặc bản chụp màu bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ 

email: Iicogil0.dn@ gmail.com
b) Gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: CÔNG TY CỎ  PH ẦN  L IC O G I10

Sô 382 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nằng
Điện thoại: 0236.3625617.

Trân trọng thông báo!

CỐNG TY CÓ PHẦN L IC O G I10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .ữệ../2022/TM-HĐQT Đà Nang, ngày 04 tháng 6 năm 2022

Noi nhận: TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
Như trên; 
Website Công ty; 
Lưu VT, HĐQT.
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