
cONG TY cO PHÀN CONG HOÀ XÅ HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 

DÙc lp-Ty do -Hgnh phúe LICOGI 166 

S6: 02 CV-LCS Hà Noi, ngày . tháng 01 n�m 2023 
Vv: Ngày däng ký cuði cùng dê 
thure hien quyên tham dy D¡i hÙi 
co dông thudng niên 2023 

THÔNG BÁO 
Ve ngày dang ký cuôi eûng �ê thyc hiÇn quyên tham dur 

Dai hoi dông cô dông thwong niên 2023 

Kinh gi: Trung tâm Luu ký Chéng khoán ViÇt Nam 

Ten To chúc phát hành: CÔNG TY C PHÅN LICOGI 166 
Try so chinh: Tâng 4, tôa nhà JSC 34, ngð 164 duÝng Khuât Duy Tiên, phurÝng Nhân 
Chinh, qun Thanh Xuân, thành phÑ Ha NÙi 
DiÇn thoai: 0979000616, 024.22250718 

Chúng tôi thông báo dên Trung tâm Luu ký Chéng khoán ViÇt Nam (VSD) ngày 
däng ký cui cùng �ê lâp danh sách nguoi sò hïu cho chúng khoán sau: 

Tên chúng khoán: 
Ma chúng khoán: 

Loai chúng khoán: 
Mênh giá giao dich: 
Sàn giao dich: 
Ngày d�ng ký cuôi cùng: 01/02/2023 

Cô phiêu Công ty cô phân Licogi 166 
LCS 
Co phieu phó thông 
10.000 �ông/cp 
HNX 

1. Lý do và måc �ích: Tham dy d¡i hÙi �ông cô �ông thuÝng niên 2023 
2. Noi dung cy thê: 
Tham dy D¡i hÙi dông cô �ông thuong niên 2023 

Ty le thuc hiÇn: �Ñi vÛi có phi¿u phÑ thông: 01 cô phiêu - 01 quyên bieu quyét (01 

01) 
Thoi gian thuc hiÇn: Dy kiên ngày 25/02/2023. 
- Dja diêm thåc hiÇn: Thành phô Hà NÙi 

(Thoi gio và dja diêm cy thê: Công ty thóng báo sau) 
dung hop: các nÙi dung thuÙc thâm quyên cça �ai hÙi �ông có �ông 

Dê nghË VSD lp và gii cho Công ty chúng tôi danh sách ngröi sÛ hru 
chéng khoán t¡i ngày �äng ký cuôi cùng nêu trên vào dija chi sau: 

Dja chi nhân Danh sách (bàn céng): Công ty cô phân Licogi 166, Tâng 4, toa nhà 
JSC 34, ngð 164 duòng Khuát Duy Tiên, phrÝng Nhân Chính, qun Thanh Xuân, 

thành phô Hà NÙi. 
Dja chi email nhân file dï ligu: hungcc16@gmail.com, hahue0703@gmail.com 



Chúng t6i cam kél nhng thông tin vò nguröi só hïtu trong danh sách së durge su 

dung dung måc dich và tuân thù các quy dËnh cça VSD. Công ty chúng tôi së hoan 

toàn chju trách nhiçm trróc pháp luât nêu có vi pham. 

Noi nhan: 
- Nhu kinh giri; 
-So GDCK HA NÙi: 
- UBCK Nhà nuóc: 

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT 
ONGAM DOC 
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