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cONG TY Hà Noi, ngày 03 tháng 02 nám 2023 

co PHAN GIAY MOI HOP 
DAI HOI DÓNG CÓ �ÔNG THUONG NIÊN 2023 LICOGI 166 

NH XUA TP. HAN 

Kinh gii Quý v/ Có �ông Công ty C phân Licogi 166 

Công ty co phân Licogi 166 (mâ LCS) trân trong Thông báo và Kính môi 
Quý vi co dông tham dy phiên hop �¡i hÙi �ông Cô �ông thuòng niên n�m 2023 
cua Công ty cy thê nhu sau: 

I. THOI GIAN: 

- Tiër 14h00-17h00, Thé 7 ngày 25 tháng 02 n�m 2023 

I1. DJA DIEM: Tang 4, Toa nhà JSC34, ngo 164, duòng Khuát Duy Ti¿n, 

Quan Thanh Xuân, Thành phô Hà NÙi. 

III. NOI DUNG CHUONG TRÌNH �AI HOI: 
1. Báo cáo kêt quà hoat �Ùng sån xuât kinh doanh n�m 2022, Kê ho¡ch ho¡at 

dong n�m 2023. 

2. Báo cáo tinh hình nhân su quan lý công ty 
3. Báo cáo tài chính n�m 2022. 

4. Thông qua D¡i hÙi dông có �ông thuròng niên 2023 các tò trinh: 

To trinh dÃ nghË �HÐDCÐ thông qua báo cáo kêt quà ho¡t dÙng SXKD 

2022, kê hoach ho¡t �Ùng n�m 2023. 

To trinh dê nghË �HÐCÐ thông qua nhân su quån lý công ty 
- To trinh �ê nghË �HÐCÐ thông qua báo cáo tài chính n�m 2022 

- To trinh �Ã nghË �HÐCÐ thông qua phromg án cô túc và trích lp các quy 
n�m 2022, kê ho¡ch có túrc n�m 2023. 

'- Tò trinh dê nghË �H�CEÐ thong qua báo cáo thù lao cça HÐQT näm 2022 
và kê ho¡ch thù lao n�m 2023. 

To trinh �Ã nghË �HÐCÐ thông qua phuong án lya chÍn Công ty kiêm 

toán báo cáo tài chính n�m 2023. 

- To trinh dê nghË �HÐCÐ thông qua quy chê bâu cë H�QT nhiÇm ky 
2022-2027. 



5. Bau cù HÐQT nhiÇm ky 2022- 2027. 

6. Thong qua Nghj quyêt cça Dai hÙi �ông cô �ông thuong niên 2023. 

Iv.DIÈU KIÆN THAM Dr' �AI HOI: 
Tât cà các có �ông sÝ hétu có phiéu LCS theo danh sách cô �ông chôt ngày 

03/02/2023 ho·c nguoi duoc uý quyên tham dy hop lÇ (Danh sách cô �ông chôt 

ngày 03/02/2023 theo Danh sách Tóng hop nguoi sß hïu chéng khoán do Trung 

tam luu ky chung khoán ViÇt Nam câp ngày 03/02/2023). 

v. TÅI LIÆU DAI HOI: 
Các tài liÇu liên quan duoc ��ng tài trên website: www.licogi166.com 

VI. DANG KÝ THAM Dr' DAI HO: 
Khi tói tham du �¡i hÙi, �ê nghË Quý co dông mang theo giây mÝi cüng 

Giay chung minh nhân dân (ho·c HÙ chieu) �é ��ng ký tu cách co �ông tham dår 

Dai hoi. 
- Truong hop không tu minh tham då �¡i hÙi, Quý vË Cô �ông có thê uy 

quyên cho nguoi khác theo Giây uý quyên gui kèm theo giây mdi. Truong hop 

không tim duoc nguÝi �¡i diÇn �e tham då �¡i hÙi, �ê nghË Quý Cô �ông có thê uy 

quyen ch0 mÙt trong sô thành viên Quân lý công ty và gui vê Công ty bäng phong 

bi có trong thu moi. 

Moi th�c m�c liên quan tói �ai hÙi xin vui lòng liên hÇ: 

Bà Hà Thi/ HuÃ- Tel, zalo: 0979000616 

Trân trong thông báo và kinh moi 

CONG TY CÓ PHÁN LICOGI 166 

2264629 
CONG Y 

4COG18&JY 
4A WH XUAN 

TONG GIÁM DÖC 
HANO 

V Coy Hiog 


