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Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỒNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Kinh gửi: Quý cổ đông Công ty cổ  phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng kính mời Quý 
cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
được tổ chức:
1. Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021 (thứ ba).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ  phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ  phần Nước sạch số 2 Hà Nội.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền 
được làm bàng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền 
lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:
- Theo chưcmg trình đại hội đính kèm.

5. Tài liệu họp Đại hội:
Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ  phàn Nước sạch 

số 2 Hà Nội tại địa chỉ: http://hawater.com.vn.
Đề nghị Quý cổ  đông nghiên cứu trước tài liệu họp Đại hội.

6. Cáe vấn đề khác:
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và 
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Đe nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự {theo mẫu) 
về Công ty trước 08 giờ 00 phút ngày 22/04/2021 theo địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế toán, 
Công ty Cổ phần Nước sạch sổ 2 Hà Nội.
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội.
Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Điện thoại: 02438.755.322, Fax: 02438.750.396.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm 
bảo Đại hội thành công.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:
- Chương trình đại hội;
- Mầu giấy xác nhận tham dự ĐH;
- Mầu giấy ủy quyền tham dự ĐH./.

http://hawater.com.vn

