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THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Kính gửi Quý cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2021 như sau:
Thời gian: 08h30 , Thứ sáu, ngày 15/10/2021
Địa điểm: Công ty cổ phần Louis Holdings - Số 03-05, đường Số 07, Khu đô thị Sala, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty
không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực
hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến.
Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website https://sametel.com.vn/
và xem tại Website: https://ezgsm.fpts.com.vn.
Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông
ngày 20/09/2021. Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn trước ngày
14/10/2021.
Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng
Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống
hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/10/2021.
Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội
đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy
chế làm việc).
• Liên hệ hỗ trợ:
Người liên hệ
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền
Phụ trách cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ

Email/Điện thoại

VPGD Công ty Cổ phần SAMETEL - Số 26,
Đường 40, Phường Thảo Điền, Quận 2,
TP.HCM

Điện thoại:0978856623
Fax: (028) 3551 5164
Email:hienntd@sametel.com.vn

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : Sẽ được ghi trong thư mời họp gửi đến cổ đông
Mật khẩu

: Sẽ được ghi trong thư mời họp gửi đến cổ đông
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