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Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

*00000*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông
thường niên (“Đại hội”) năm 2020 như sau:
1. Thời gian: 13h00 Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020.
2. Địa điểm: F-Ville 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, HN.
3. Đăng ký tham dự: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại
Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua 01 trong 03 hình thức sau:
a. Tham dự trực tiếp: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn trước diễn biến phức tạp
của dịch COVID-19, Công ty đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự trước qua trang web:
https://agm.fpt.com.vn kể từ ngày 24/03/2020.
b. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho
một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (mẫu giấy ủy quyền kèm
theo hoặc tải về từ địa chỉ: https://agm.fpt.com.vn). Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo đường
bưu điện bằng phòng bì của Công ty Cổ phần FPT được gửi kèm Thông báo này hoặc fax về
số: 84 24 3768 7410 trước ngày 07/04/2020.
c. Bỏ phiếu từ xa: Cổ đông vui lòng thực hiện các thủ tục đăng ký bỏ phiếu từ xa từ ngày
24/03/2020 đến trước 12h00 ngày 03/04/2020 tại trang web: https://agm.fpt.com.vn hoặc gọi
điện thoại trực tiếp đến số +84 24 73007300 /số máy lẻ 46496 để được hướng dẫn.
Nhằm tạo điều kiện cho các Quý Cổ đông không đến dự Đại hội trực tiếp, Công ty sẽ tổ chức
hình thức Theo dõi trực tuyến để Cổ đông có thể theo dõi Đại hội từ xa. Cổ đông vui lòng thực
hiện việc đăng ký theo dõi trực tuyến từ ngày 24/03/2020 đến trước 12h00 ngày 03/04/2020 tại
trang web: https://agm.fpt.com.vn.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không đến nơi
tập trung đông người. Trong trường hợp Cổ đông có các triệu chứng trên vui lòng không tham
dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc bỏ phiếu từ xa và theo dõi trực tuyến.
4. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website FPT kể từ ngày 24/03/2020
tại địa chỉ: https://agm.fpt.com.vn . Trường hợp muốn nhận bản cứng, Cổ đông vui lòng liên hệ
Phòng Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần FPT, điện thoại 84 24 7300 7300/máy lẻ 46496.
5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng
đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước
công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT
2020.
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.

