CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Địa chỉ: 17 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 7300 7300; Fax: (84-24) 3768 7410
Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 41 ngày 09/10/2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Kính gửi:
Địa chỉ:
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:








Thời gian: 13:00 Thứ Năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý Cổ đông có thể nhận tại Phòng Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần FPT, điện thoại
024 7300 7300; hoặc truy cập trang web https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thongtin/dai-hoi-dong-co-dong từ ngày 22/03/2018.
Ủy quyền tham dự Đại hội:
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận
tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Phòng Quan hệ Cổ đông FPT
theo đường bưu điện (bằng phong bì của Công ty gửi kèm Thông báo này), hoặc fax về số
024 3768 7410, hoặc email về địa chỉ ir@fpt.com.vn trước ngày 30/03/2018.
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể
ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT theo danh
sách đính kèm.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ
phần FPT 2018.
Trân trọng,
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Gia Bình
Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại
hội.

