




 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 
Địa chỉ: Số 17 phố 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 46 ngày 11 tháng 06 năm 2019  

 

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. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

       …………, ngày … tháng …… năm 2020 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần FPT  

ngày 08/04/2020 

 

1. Bên ủy quyền: 

Tên cá nhân/tổ chức:  ...............................................................................................................................   
CMND/GPĐKKD số:  ................................... cấp ngày  ....................... tại ...............................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ...............................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu: ...................................................................................................................................   

(Bằng chữ .................................................................................................................................................  ) 

 

2. Bên nhận ủy quyền: 

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:  ...............................................................................................................................   
CMND/GPĐKKD số:  ................................... cấp ngày  ....................... tại ...............................................  

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ...............................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu: ...................................................................................................................................  

      (Bằng chữ……………………………….. ……………………………………………………………..) 

 

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy 

quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của FPT như sau: (Đánh dấu X vào 

một trong các ô sau đây) 

 Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT 

 Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT 

 Ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT  

 Ông Lê Song Lai – Thành viên HĐQT 

 Ông Jean Charles Belliol – Thành viên HĐQT 

 

3. Nội dung ủy quyền: 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông 

thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020 của Công ty Cổ phần FPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ 

tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên 

thứ ba nào. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT. 

 

 

Bên nhận ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 *Bên ủy quyền 

(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
(*)Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. 

 



 

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 





































































 

 

 

 

 

 

 

Không 
ý kiến 

Không 

tán 

thành 

Tán 

thành NỘI DUNG 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: FPT.000000 

 
Họ và tên Đại biểu: … 
Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 
Tổng số lượng cổ phần đại diện: … cổ phần 

 
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

------------------------------------------ 

 

Nội dung 1: Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019; Báo cáo của 

Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2022; 

Kế hoạch kinh doanh 2020; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019. 

   

Nội dung 2: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách 

chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. 
   

Nội dung 3: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động 

giai đoạn 2020-2022. 
   

Nội dung 4: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo 

cấp cao giai đoạn 2020-2025. 
   

Nội dung 5: Phê duyệt Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị 

năm 2020; Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. 
   

Nội dung 6: Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020. 
   

Ngày 8 tháng 4 năm 2020 
ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 

Hướng dẫn: 

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn  MỘT trong 

các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không 

ý kiến cho từng nội dung biểu quyết. 


