Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần

Trụ sở chính: A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu,Thành phố
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0274) 3755243 - Fax: (0274) 3755040 - Website: http://www.protrade.com.vn/
Mã số Doanh nghiệp: 3700148166

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
Kính gửi cổ đông

: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 31/05/2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã gửi thư mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
năm 2021 vào ngày 22 tháng 06 năm 2021 (thứ 3) tại Sân Golf Sông Bé.
Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp (Covid- 19) diễn biến phức tạp, để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông,
đồng thời cũng thực hiện đúng quy định về hạn chế tập trung đông người, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản
xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: PRT) thông báo thay đổi hình
thức tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

Thời gian: Vào lúc 08:00, ngày 22/6/2021
Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty, A128, đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình
Dương

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 Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website http://www.protrade.com.vn/
và xem tại Website: https://ezgsm.fpts.com.vn.
Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 19/06/2021.
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 19/06/2021.
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
Ông: LÊ TRỌNG NGHĨA

Địa chỉ
Văn phòng Tổng Công ty, A128, đường 3-2,
khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu,thành
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Email/Điện thoại
Email: vanphonghdqt@protrade.com.vn
Điện thoại: 0937 028 899

Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn
Tên đăng nhập : Sẽ được cấp trong Thông báo mời họp gởi qua đường bưu điện
Mật khẩu

: Sẽ được cấp trong Thông báo mời họp gởi qua đường bưu điện

Trân trọng.
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