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Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020
THÔNG BÁO
V/v thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Cổ đông
Kính gửi: Quý Cổ đông
Từ ngày 21/03/2020, Công ty đã thực hiện gửi thông báo mời họp và các thông tin liên quan đến
Cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên FPT năm 2020 theo hình
thức thư đảm bảo gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, đến ngày 01/04/2020, có 6.985 thư không
chuyển được đến Cổ đông do thông tin địa chỉ cung cấp không chính xác.
Do vậy để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Công ty xin thông báo để Quý Cổ đông thuộc diện
không nhận được thông tin nêu trên thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2020 theo cách thức như sau:
-

-

-

Quý Cổ đông đăng ký dự họp theo hướng dẫn tại thông báo mời họp được đăng tải trên
website của Công ty và trên phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán
Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty khuyến nghị Quý Cổ đông chuyển
sang hình thức bỏ phiếu từ xa và theo dõi trực tuyến Đại hội. Mọi thông tin hướng dẫn Quý
Cổ đông vui lòng truy cập trang web: https://agm.fpt.com.vn.
Quý Cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến Đại hội từ website của Công ty theo địa chỉ:
https://agm.fpt.com.vn.
Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham
dự. Giấy ủy quyền cần làm theo mẫu do Công ty quy định, được đăng tải trên website của
Công ty theo địa chỉ: https://agm.fpt.com.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể liên hệ với Phòng Quan hệ Cổ đông, Công ty
Cổ phần FPT, điện thoại:+84 24 7300 7300/46496.
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