
































































































































































       CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                 Số: …./GM-CT                   Thành phố Hồ ChíMinh, ngày 01 tháng 4 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 

 
 Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty cổ phần 28.1 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thông báo và trân trọng kính mời quý Cổ đông 
đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ  08h30, Thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận 
Gò Vấp, TP.H ồ Chí Minh. 

3. Nội dung của đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm. 

4. Điều kiện tham dự Đại hội: 

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 
28/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. 

5. Trường hợp ủy quyền: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng thực 
hiện việc ủy quyền cho người đại diện hoặc xác nhận không tham  dự theo mẫu đính kèm. 

6. Tài liệu dùng cho Đại hội: Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên qua được đăng tải 

trên website của Công ty Cổ phần 28.1: http://www.agtex28-1.com/quanhecodong/. 

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Qúy 
cổ đông lưu ý: 

- Mang theo giấy Mời và CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội. 

- Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Ban tổ 
chức đại hội trước 16h, ngày 26 tháng 4 năm 2022. 

- Phòng HCHC – Công ty cổ phần 28.1 

- Địa chỉ: Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM  

* ĐT: 028.38940914  / C.Hoa 0903 667 246 -  C. Hằng 0977 717 588  

* email: hoa@agtex28-1.com;  hang@agtex28-1.com 

- Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Qúy cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 

C.Hoa 0903 667 246 để được giải đáp. Cổ đông tư lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại 

hội./. 

   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  CHỦ TỊCH 
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