NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MSDN: 0100230800 đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
trân trọng kính mời:
Quý Cổ đông: ..................................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................................................
Số ĐKSH: ........................................................................................................................................
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng
Thời gian:
Địa điểm:

9h00 thứ bảy, ngày 23/4/2022 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00)
Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Hồng,
Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

1. Chi tiết chương trình, nội dung cuộc họp, mẫu ủy quyền tham dự và tài liệu họp được đăng tải
trên trang thông tin điện tử của Techcombank tại địa chỉ: https://www.techcombank.com.vn/nhadau-tu/dai-hoi-co-dong.
2. Đăng ký và xác nhận tham dự:
(i) Đối với trường hợp tham dự trực tiếp: Kính đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo
mời họp (được gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông) cùng Giấy tờ pháp lý cá nhân.
(ii) Đối với trường hợp tham dự theo ủy quyền: Kính đề nghị người được ủy quyền dự họp
mang theo các giấy tờ sau:
-

Thông báo mời họp;

-

Bản gốc Giấy uỷ quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu của Techcombank;

-

Giấy tờ pháp lý cá nhân của Người được ủy quyền.

(iii) Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 17h
ngày 20/4/2022 với Bộ phận Quản lý Cổ đông, TCBS, Tầng 27 Techcombank, 119 Trần
Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 - 3944.6368 (máy lẻ 1507; 5316).
Trân trọng!
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Hùng Anh

