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THƯ MỜI 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú trân trọng kính mời Quý Cổ 

Đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:  

 Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 17 tháng 06 năm 2021  

 Hình thức tham dự: tham dự theo hình trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: 

https://ezgsm.fpts.com.vn/ 

- Cổ đông có thể đăng ký tham dự trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết điện tử kể từ ngày 

10/06/2021 (trước khi Đại hội diễn ra).  

- Hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm theo thư mời này. 

 Tài liệu Đại Hội: vui lòng xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website 

http://minhphu.com/ và website: https://ezgsm.fpts.com.vn/ 

Trân trọng kính chào!  

  Tp. Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2021 

  TM. Hội đồng quản trị  

   

 

 

 

 

          

                   Lê Văn Quang 

GHI CHÚ:  

Trong trường hợp quý cổ đông đến tham dự trực tiếp, vui lòng chọn “Dự họp trực tiếp” qua trang web 

https://ezgsm.fpts.com.vn/ trước ngày 15/06/2021.  Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông hoặc người 

được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tham dự: 

+ Thư mời  

+ Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân 

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)  

Địa điểm diễn ra Đại hội: Tầng 8, Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn,  

          Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM 

Khuyến nghị: trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, Công ty khuyến khích Cổ 

đông đăng ký tham dự theo hình trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

Quý cổ đông cần hỗ trợ thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Hương 

Email: ngochuong@minhphu.com                                      Điện thoại: 028 3930 9631 
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