
Thư mời tham dự chương trình “Gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư” của Công ty Cổ phần 
Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH). 

 
 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, 

Ngày 5/10/2016, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy chính thức niêm yết cổ phiếu 
trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là TCH. Đầu năm 
2017, TCH vinh dự lần đầu tiên có mặt trong TOP 500 công ty lớn nhất Việt Nam theo 
VNR500.  
Ngày 5/4/2017 đánh dấu mốc sự kiện cổ phiếu TCH chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch 
chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa tròn 6 tháng. Tuy thời gian niêm yết chưa lâu, nhưng với 
tiêu chí minh bạch thông tin và phát triển bền vững, TCH tiến hành tổ chức sự kiện “Gặp gỡ, 
đối thoại với nhà đầu tư” vào ngày 26/4/2017 tới đây. 
Để các nhà đầu tư nắm bắt chính xác nhất thông tin và tình hình hoạt động của Công ty, Ban 
lãnh đạo sẽ giới thiệu và cập nhật chi tiết từng lĩnh vực hoạt động của công ty là ô tô và bất 
động sản thời gian qua. Tại sự kiện, TCH cũng sẽ chính thức công bố những con số kết quả 
kinh doanh của năm tài chính 2016 (giai đoạn 1/4/2016 – 31/3/2017). Đặc biệt, đây là dịp Ban 
Lãnh đạo công ty chia sẻ với các nhà đầu tư về mục tiêu, định hướng kinh doanh của công ty 
giai đoạn 5 năm tới. 
Qua sự kiện này, Công ty muốn thực hiện đó là xây dựng hoạt động quan hệ cổ đông, quan hệ 
nhà đầu tư (IR) theo những tương tác, xu hướng phát triển mới của công nghệ. Do vậy, Công 
ty phối hợp với kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV nhằm thực hiện sự kiện “Gặp gỡ, đối 
thoại nhà đầu tư” lần đầu tiên được Livestream và trả lời trực tuyến nhằm tạo cầu nối gần hơn 
giữa nhà đầu tư và Doanh nghiệp. 
 
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN 

Thời gian: Từ 15h30 ngày 26/04/2017  (thứ Tư) 

Địa điểm: Hội trường tầng 11, Sở GDCK TP. HCM. Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận .1, TP. HCM.  

 



Nội dung 

15h30-16h00 : Đón khách  

16h00-16h10 : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

16h10-16h20 : Phát biểu khai mạc sự kiện 

16h20-16h55  : Đại diện TCH giới thiệu doanh nghiệp, cập nhật kết quả kinh 
doanh năm tài chính 2016 và mục tiêu chiến lược 5 năm  

16h55-17h55 : Gặp gỡ, đối thoại giữa Ban lãnh đạo TCH với các nhà đầu tư 

17h55-18h00 : Bế mạc, kết thúc 

18h00-18h30 : Giao lưu với nhà đầu tư, gặp gỡ báo chí, truyền thông 

Các nhà đầu tư không thể tới tham dự có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ sự kiện từ 15h30 ngày 
26/4/2017 qua các kênh VITV ( www.vitv.vn ), Webstie (www.hoanghuy.vn/gapgonhadautu ) 
và Fanpage ( www.facebook.com/realhoanghuygroup ) 

Ban Lãnh đạo Công ty mong nhận được câu hỏi từ các nhà đầu tư về nội dung được quan tâm. 
Nhà đầu tư gửi câu hỏi tại www.hoanghuy.vn/gapgonhadautu/ (Mục Đặt câu hỏi trực tuyến) 

 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

Người liên hệ : Phùng Thị Thu Hương (Ms.) 

Hotline  : 0912.566.648 
Email   : info@hoanghuy.vn  
Website sự kiện : www.hoanghuy.vn/gapgonhadautu 

 
Fanpage : www.facebook.com/realhoanghuygroup 
 
Trân trọng cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp!  


