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 Số/No.: 18/2016/TB-TCSC Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2016 

HCMC, February 22
nd

, 2016 

THÔNG BÁO/NOTICE 
V/v. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2016 

Re.: Holding the AGM – 2016 

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (TCSC) trân trọng thông báo 

đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:  

The BODs of ThanhCong securities company (TCSC) would like to announce to all valued shareholders 

on holding the annual general shareholder meeting in 2016 as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Thời gian - Địa điểm/Time - Venue:  

- Thời gian/Time:  Từ 13:10, ngày 31 tháng 03 năm 2016/From 13:10 on March 31
st
, 2016.  

- Địa điểm/Venue: Sẽ ghi chi tiết trong thư mời dự Đại hội/Will be mentioned in the Invitation letter.  

2. Đối tượng tham dự/Participant:   

Tất cả các cổ đông của TCSC có tên trong danh sách cổ đông đến ngày 14/3/2016.  

All shareholders of TCSC named in the list of shareholders as of March 14
th

, 2016.  

3. Nội dung đại hội/Contents: 

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2015/Report on business development in 2015;  

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; Báo cáo Ban kiểm soát 2015;   

2015 Audited financial statements; Report of Inspection committee for 2015;  

- Kế  hoạch năm 2016 và thù lao HĐQT&BKS; 

2016 business plan and compensation for BOD&IC;  

- Tỉ lệ cổ tức/Dividend rate for each share; 

- Chỉnh sửa Điều lệ và bầu thay thế TV.BKS/To amend the charter and elect to replace an IC 

member. 

- Đăng ký giao dịch trên UpCoM/To register trading in the UpCoM - HNX 

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của cổ đông (nếu có)/Others (if any).   

4. Ngày 14/3/2016, Công ty gửi thư mời và các tài liệu Đại hội đến cổ đông/ The Invitation letter 

and all materials for AGM will be sent to all shareholders on March 14
th

, 2016. 

5. Các vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ/Contact person:  

Đại diện Ban tổ chức Đại hội – Ông Trịnh Tấn Lực – DĐ: 0938 80 80 75 – Email: luc.tt@tcsc.vn    

Organizer –Trinh Tan Luc/Mr. – Handphone: 0938 80 80 75 – Email: luc.tt@tcsc.vn   

Quý cổ đông cũng có thể tham khảo Tài liệu này trên Website Công ty theo địa chỉ: http://www.tcsc.vn 

(TCSC/Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông)  

This document is also posted on Website at http://www.tcsc.vn (TCSC/Investor Relationship/General 

Meeting of shareholders)  

Trân trọng kính chào. 

Respectfully,  

Nơi nhận/Receiver:  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/FOR THE BOD,  

- Các cổ đông/All shareholders.   CHỦ TỊCH/CHAIRMAN  
- Lưu/Filing: Thư ký, SOP/Secretary, SOP 

 

 (Đã ký)   

 CHAIPATR SRIVISARVACHA 
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