Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
Trụ sở chính: 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3834 890 - Fax: (028) 3824 8983 - Website: www.thiennamgroup.vn
Mã số Doanh nghiệp: 0301172041

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trân trọng kính mời Quý cổ
đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập
khẩu Thiên Nam, cụ thể như sau:
Thời gian: Vào lúc 08:00, ngày 26/6/2021
Địa điểm: Vì lý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng chỉ tham gia theo
hình thức trực tuyến. Quý cổ đông có thể bắt đầu bỏ phiếu từ 10h00 ngày 24/06/2021 (Thứ năm)
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 . Chi tiết việc đăng ký tham
dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế
làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Nội dung: Văn kiện Đại hội (chương trình, các báo cáo và tờ trình) được đăng tải tại mục quan hệ cổ
đông trên website của Công ty: www.thiennamgroup.vn từ ngày 07/5/2021 và xem tại Website:
https://ezgsm.fpts.com.vn.
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TNA tính tới thời điểm chốt danh sách cổ
đông ngày 27/4/2021.
Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website:https://ezgsm.fpts.com.vn trước
ngày 26/6/2021.
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 hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/6/2021.
Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website:
https://ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
• Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:
Người liên hệ:

Ms. Lan Xuân
(Thư ký HĐQT)

Địa chỉ:

Email/Điện thoại:

Email: dhcd2021@thiennamgroup.vn
111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Điện thoại: (028) 3834 8980
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Di động: 0962 974 774
Fax: (028) 3834 8983

Thông tin đăng nhập hệ
https://ezgsm.fpts.com.vn

thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website:

Tên đăng nhập : được in trong thư mời họp từng cổ đông
Mật khẩu
: được in trong thư mời họp từng cổ đông

(Thông tin hướng dẫn cách thức đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website:
www.thiennamgroup.vn và tại website https://ezgsm.fpts.com.vn)
Trân trọng.
TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN QUANG HÒA

