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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT) có trụ sở chính tại số 10, phố Phạm Văn
Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xin được gửi thông báo này đến Quý cơ quan về việc áp
dụng chữ ký số trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ban hành bởi Chủ tịch UBND
TP. Hà Nội và các văn bản khác của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc thực hiện giãn cách
xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (kể từ ngày 24/07/2021), FPT sẽ đảm bảo tối đa
hóa số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại nhà để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch và không thể
thực hiện công bố thông tin theo cách thông thường (ký tên và đóng dấu vào văn bản). Do đó, trong
thời gian này, FPT xin đề xuất được sử dụng chữ ký số đã đăng ký với Quý cơ quan trên hệ thống
báo cáo và công bố thông tin (SCMS, ECM, IDS) trong báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc
bất thường (nếu có), đồng thời chuyển tài liệu công bố thông tin qua email cho Sở Giao dịch Chứng
khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chữ ký sống của người đại diện theo pháp luật và người được ủy
quyền công bố thông tin hợp pháp của công ty sẽ được bổ sung và gửi lại cho Quý cơ quan ngay
sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội theo chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Công ty Cổ phần FPT kính báo cáo và mong Quý cơ quan hỗ trợ để các hoạt động của công
ty chúng tôi được diễn ra thông suốt.
Xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng.
Công ty Cổ phần FPT
Người đại diện theo pháp luật
(đã ký số)
Ký bởi: NGUYỄN VĂN KHOA
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(đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, FAF.
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