
CÔNG TY PHÀN cQNG HÒA xÂ HQI CHÜ NGHIA NAM
CHÜNG KHORN ALPHA DOC lip — TV do — H?nh phüc

S6: 44 /2021/APSC/NQ-HDQT Hà Nêi, ngày 10 thdng 6 nüm 2021

NGHI QUYÉT HQI DÔNG QUAN TRI
CÔNG TY CÔ PHAN CHÜNG KHOÂN ALPHA

(Vè ké hoqch tô' chic DHDCD bât thttòng làn thé nhdt nüm 2021)

HOI DÔNG QUAN TRI
Cün ct Luât Doanh nghiëp sb 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Cün ct Luât Chüng khodn sd 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và cdc

vin bàn hup&ng dân liên quan;

Cün ct Dièu lé CTCP Chthg khodn Alpha;

- Cün ct Biên bdn hep Hêi dông qudn tri sb 14/2021/APSC/BB-HDQT ngày

10/6/2021,

QUYÉT NGHI:

Diàu 1. Thông qua ké hoqch tô chtc Dai hOi dông cô dông (DHDCD) bât

thuèng lân thü nhât nam 2021:

- Ngày dàng ky cubi cùng dé thvc hiên quyèn tham dv Dai hOi dông cô dông

bât thurèng làn th(r nhât nâm 2021:01/7/2021.

- Thèi gian thlrc hiên dlr kién: Trong Thâng 7 nâm 2021.

- Dia diém tô chtc: Tru chinh Công ty - Tàng 7, Tòa nhà Detech Tower II,

sé 107 Nguyen Phong Sic, P. Dich VQng Hâu, Q. Càu Giây, Hà Nêi.

- NOi dung kién: Trinh DHDCD thông qua bô sung Dièu IG công ty; Dièu chinh

phucng ân Sü dung vén thu dl.rqc tù dqt chào bân cô phiéu cho cô dông hièn hüu; Bô sung

nghiêp vu ty doanh chtng khoân, bào phât hành chtng khoân; Phucng ân chào bân

cd phiéu dé tâng vôn diêu lê; Phucng ân chào bin trâi phiéu riêng lè.

Dièu 2. HOi dông quàn tri (HDQT) ùy quyèn và giao cho Chù tich HDQT xây

dvng ké hoqch chi tiét dé trién khai và k)" cic tài lieu chuàn bi cho cuOc hQP DHDCD

bât thur&ng làn tht nhât nèim 2021. Nghi quyét này cé hiêu Ivc ké tù ngày kY./.

NŒi nhân:

- Nhu Dièu 2;

- Luru VPHDQT, HC.
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côNG TY CÓ PHÂN cQNG HOĂ xÂ HOI CHO NGHiA VIĘT NAM
CHONG KHOĂN ALPHA ĐÔc lâp - TV do - Hąnh phóc

só: /2021/APSC/TB-ĐHĐCĐ Hâ NÔi, ngây thóng năm 2021

THÔNG BĂo
(Vë hgây đăng k} cuÓi cing thvc hiën ęuyân tham dr Đgi hÔi cd đông bdt thučng

łan thtŕ nhat năm 2021)

Kinh g€ri•. Qu$ có dông Công ty CÓ phân Chóng khońn Alpha

Tën TÓ chirc phât hănh: Công ty CÓ phăn Ch(rng khoăn Alpha

Tru só chinh: Tâng 7, Tôa nhă Detech Tower II, só 107 Nguyën Phong Sic, P.

Dich Vong Hâu, Chu Giây, Hă NÔi.

Chóng tôi thông bźo dĆn Quy có dông ngăy đăng k' cuÓi cing dĆ lâp danh

sźch nguôi só hi•u cho chfrng khońn sau:

Tën ch(rng khoân : CÔ phiĆu Công ty CÓ phăn Chłng khoăn Alpha

Loąi ch(rng khoân : CÓ phiĆu phÔ thông

Męnh giń 10.000 dÔng/cÔ phiĆu

Ngăy dăng k' cuÓi căng: 01/7/2021.

1. LS' do vi dich: Tham dy ĐHĐCĐ bât thubng Ihn thir nh{t năm 2021.

2. NÔi dung thČ: Thvc hięn quyČn tham dv đąi hÔi dÔng có dông

- TY lę thvc hięn:

+ ĐÓi vói có phiĆu phÔ thông: Ol phieu tlTng tng Ol quyën biĆu quyĆt.

+ Đoi vói co phieu uu dăi biĆu quyët: Không có co phieu uu dăi bieu quyët.

- Thbi gian thvc hięn dy kiĆn: Trong thăng 7/2021 (thči gian cv thĆ së duqc

thông bâo sau).

- Đia diČm thvc hięn: Tru só chinh Công ty - Tâng 7, Tôa nhă Detech Tower II,

só 107 Nguyën Phong Sic, P. Dich Vong Hâu, Q. Cłu Giây, Hă NÔi.

- NÔi dung hop du kiĆn: Trinh ĐHĐCĐ thông qua bó sung ĐiČu lę công ty;

ĐiČu chinh phucng ăn sir dyng vÓn thu duqc tir dqt chăo băn phiëu cho cÔ dông

hięn htu•, BÔ sung nghięp vu tv doanh cłŃng khoăn, bâo lănh phât hănh ch(rng khoân;

Phucng ăn chăo bân có phiĆu dČ tăng vôn diČu lę; Phucng ân chăo bân trói phiĆu riëng

Trân tręng thông bóo!

N(Yi nhân:
- Nhu trën;

- Luu VPHĐQT, HC.
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