CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Lần thứ 2)
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Vừa qua, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập
đoàn FLC (“Công ty”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở
chính tại Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) tổ chức ngày 10/6/2022 đã không đủ điều kiện
tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự họp không đủ điều kiện
trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị
(“HĐQT”) Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty lần thứ 2 với nội dung như
sau:
1. Thời gian: 08h00’, Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2022.
2. Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số
265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người
được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty
do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 09/5/2022.
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:
Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người
được ủy quyền cần mang theo:

CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

Giấy ủy quyền hợp lệ.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp
ĐHĐCĐ cần mang theo:

Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng
thực hợp lệ);

CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp
luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
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Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho
người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
của người được ủy quyền;

Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có
chứng thực hợp lệ);

Giấy ủy quyền hợp lệ.
5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:
Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:
www.flc.vn, Chuyên mục Cổ đông.
6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:
Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người
được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số:
(024) 3771 1111 – số máy lẻ 8693 (Bà Vũ Thị Tuyết – Văn Phòng Tập đoàn)
trước 12h00’ ngày 30 tháng 6 năm 2022, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường
Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (024) 3771 1111
Fax: (024) 3724 5888
Website: www.flc.vn
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
-

(đã ký)

Đặng Tất Thắng
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
Thời gian: 08h00’, Sáng Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2022.
Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường
Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
THỜI
GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

8h00 – 9h00

Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại
hội
Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

9h00 – 9h15

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký
Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội;
9h15 – 9h30 Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên
HĐQT, BKS; Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm
phiếu
Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban
9h30 – 9h45
kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tờ trình về mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát trong năm 2022
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về
quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
9h45 – 10h15 Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
10h15 –
10h30
10h30 –
11h15
11h15 –
11h30

Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và
bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và
bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao

CHỦ TRÌ
Ban Tổ chức
Ban Kiểm tra
tư cách cổ
đông
Ban Tổ chức
Ban Kiểm tra
tư cách cổ
đông
Ban Tổ chức

Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch

Toàn thể
Đại hội
Ban Kiểm
phiếu
Toàn thể
Đại hội

Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

Ban
Kiểm phiếu

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

Ban Thư ký

Bế mạc Đại hội
Đoàn Chủ tịch
Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
1.
BÊN ỦY QUYỀN
Tên cổ đông:……………………………………….………………..……………………................
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNĐKDN: …..………………………...............…
Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: ……….…………………………………………..................
Địa chỉ:………………………………………………………………..……………….....................
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):……….......................................
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật: ………………....
Ngày cấp: ………...............………….Nơi cấp: ……….…………………………………………...
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 09/5/2022): …………………………(Bằng chữ:
…………………………………………………………………………………) cổ phần.
2.
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên: ...........................…................……………………….....……..........................................
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:.....................................................................................
Ngày cấp: ………………….Nơi cấp: ……….…………………………………………..................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................Điện thoại:......................................
3.
NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn
FLC vào ngày 02/7/2022.
Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng
với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật
và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
4.
THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
5.
TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm
chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
………………, ngày …… tháng …… năm 2022
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

