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NGrU QUYsr
IrQr polc QUAN rRr

cOnc rY c0 rHAx r0 cxAu

- Cdn cilr Lu$t Doanh nghi€p sii OSnatUgAt3 dusc Quiic hdi nudc CQng hda Xd h\i Chi nshia
ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/l l/2414;

- Cdn ai Luet Chtmg khodn s6 ZO2AOOQHI t ngdy 29/06/2006; Lu$t s*a ddi, bd sung mfu s6 diiu
cia Ludt Chilng khadn sii 62/20t1/QHI2 rzgdy 24/11/20tA;

- Cfrn cn Eiiu I€ d chuc vd hoqt dQng cua Cdng ty Cd phdn Td Chdu;

- Cdn c* BiAn bdn hpp Hei ddng qudn tri, ngdy 27/A3/2020 cia Cdng ty C6 phdn T6 Chdu.

QrrYtr NGHI

Di6u 01: Do tinh hinh dich Coviri-19 cdn di6n bi6n phtc t?p. HOi ddng quin tri quyiSt dfuh thay dOi

k6 hoSch t6 chrlc hqp EAi h$i ddng cO ddng thuong ni6n 2020 theo c6c thdng tin nhu sau:

Ejiu 03: Nghj quy6t niy c6 hiQu luc k0 tri ngdy ky, Ban T6ng Gi6m d6c vi toin ttrd CA CNV Cdng

ty chiu trdch nhiQm thi henh Nghi quy6t nny, d6m b6o dung quy dinh hiQn hnnh.

Ncri nhin:
- HEQT Cdng ty
' Nhu diAu 02
- Luu TK; T

CONG TY co PIIAN
TO CHAU

s6: oll no2olr'{e-HEer

Vv Thay diii *ii hoqch $ chvc

DHDCD thudng ni€n 2020

N$i dung tl5 tri6n khai N$i dung thay tt6i

Ngny ddng kf cu0i cring xin ch6t vdi VSD:
}ltil3tzoza

Hriy bd ngiy dlng kf cu6i cr)ng xin ch6t voi
VSD: 3l/03/2020 theo nghi quytit s5
02/2020/J.,IQ-HE QT.ngly I I /$ /2A20 vA ngiy
ddng kj, cu6i crlng d6 thuc hiQn quyAn tham du
Dai h$i ddng cd d6ng thudng ni€n 2020.

Thdi giar tO chric D+i hQi; 2tl04t?020 Tqm hofln td chrlc E+i h$i ddng cd ddng
thu&ng ni6n 2020.
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TCJ: Hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Tham dự Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Cập nhật: Thứ sáu, 27/03/2020 

Căn cứ thông báo số: 88/2020/TB-CTTC ngày 27/03/2020 về việc hủy ngày đăng 
ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 của CTCP Tô Châu, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh 
TP.HCM (CNVSD) thông báo hủy Thông báo ngày đăng ký cuối số 447/TB-
CNVSD ngày 13/03/2020 của CNVSD như sau: 

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tô Châu 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tô Châu 

Mã chứng khoán: TCJ 

Mã ISIN: VN000000TCJ1 

Mệnh giá: 10,000 đồng 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020 

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Lý do hủy: Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quyền lợi cho cổ đông và tăng cường 
công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Công ty đề nghị hủy 
thông báo trên 

Đề nghị Quý Thành viên Lưu ký thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo 
này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại Quý Thành viên. 
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