
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ 

Số: 0503/2022/TB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) 

Kính gửi: Quý cổ đông 

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ 
Tên giao dịch: IDJ Real 
Trụ sở chính: Số 3-G1, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam. 

xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022. 
- Cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDJ Real tính đến ngày đăng ký cuối 

cùng (căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần). 

1. Lý do và mục đích: thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
2. Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 
- Thời gian thực hiện dự kiến: 08h30 ngày 20/04/2022 
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 2 số 42 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
- Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2022; thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; thông qua phương án trích lập các 
quỹ năm 2022 và các vấn đề khác. 

Xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 
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CHỦ TỊCH HĐQT 

(đã ký) 
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