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THƯ MỜI 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi: Quý cổ đông [TÊN CỔ ĐÔNG] 

Địa chỉ: [ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ CỦA CỔ ĐÔNG THEO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG] 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, một 

công ty được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0306731335, cấp lần 

đầu ngày 16/01/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương, có địa chỉ đăng ký tại số 

222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Hội Đồng Quản Trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường 

Niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty” hay MWG) như sau: 

1. Thời gian: trong 02 (hai) ngày từ 05/06/2020 đến ngày 06/06/2020.  
 

2. Hình thức: (i) cổ đông đến họp tại trụ sở hoặc (ii) họp thông qua điện thoại trực tuyến. Hình thức 

tham dự trực tuyến được xem là tương đương với tham dự trực tiếp; 
 

a) Họp tại trụ sở: địa điểm họp là Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, 

Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng tham dự trực tiếp bị hạn chế 

theo khuyến cáo/quy định của Bộ Y Tế và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, nên 

các cổ đông được khuyến khích tham dự họp trực tuyến tại mục b bên dưới để hạn chế rủi ro 

về dịch bệnh.  

b) Họp thông qua hình thức điện thoại trực tuyến: Quý Cổ đông được cấp mã OTP là [___].  

- Cổ đông dùng mã OTP để thực hiện việc xác thực danh tính trên website  

https://dhcd.mwg.vn/, bắt đầu từ 08:00 sáng ngày 16/05/2020 và kết thúc vào lúc 16:00 

chiều ngày 03/06/2020 (“Thời Hạn Đăng Ký”). Sau Thời Hạn Đăng Ký, Cổ Đông chưa 

thực hiện việc xác thực danh tính sẽ tham dự Đại hội bằng hình thức có mặt tại địa điểm 

họp đúng thời gian diễn ra Đại hội. Cổ đông vui lòng bảo mật mã OTP trong mọi trường 

hợp, không tiết lộ hoặc chia sẻ mã này cho bất kỳ người nào khác, trừ trường hợp tiết lộ 

cho người được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp cổ đông làm 

mất hoặc lộ mã OTP này 

- Sau khi xác nhận định danh thành công, cổ đông sẽ nhận được thông tin hướng dẫn cách 

thức để tham dự họp trực tuyến và thực hiện biểu quyết. 

- Công ty sẽ gửi mã OTP này qua một trong ba hình thức thư mời giấy, và/hoặc vào số điện 

thoại, và/hoặc đến địa chỉ email mà cổ đông đã cung cấp để đăng ký tài khoản chứng 

khoán theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 04 tháng 05 năm 2020 mà Công ty nhận 

được từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh. 

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu MWG theo danh sách cổ đông chốt 

vào ngày 04 tháng 05 năm 2020 mà Công ty nhận được từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt 

Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh. 

https://dhcd.mwg.vn/


 (*): BTC có quyền từ chối các trường hợp không xác thực được đúng cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ. 

a) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết bằng cách điền đầy đủ 

thông tin vào “Giấy Ủy Quyền” (download mẫu giấy ủy quyền tại website mwg.vn) và chuyển 

bản gốc cho người được ủy quyền. 

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

i. Trường hợp trực tiếp tham dự: bản gốc giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của cổ đông; 

ii. Trường hơp cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự: 

- Bản sao có chứng thực giấy CMND/CCCD/hộ chiếu nếu cổ đông ủy quyền là cá nhân; 

bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có đóng dấu của 

tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức; và 

- Bản gốc giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền; và  

- Bản gốc giấy ủy quyền có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông ủy quyền là cá nhân hoặc 

chữ ký của người đại diện hợp pháp nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức. 

4. Chương trình đại hội và tài liệu họp:  
 

a) Chương trình đại hội dự kiến như sau: 

STT Chương trình dự kiến Thời gian dự kiến 

1 Đăng ký cổ đông dự họp Từ 08:00 ngày 05/06/2020  

2 Khai mạc đại hội 13:30 ngày 06/06/2020 

3 Báo cáo về việc đăng ký cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội 13:40 ngày 06/06/2020 

4 Thông qua chương trình và nội dung họp, thành viên ban kiểm phiếu 14:10 ngày 06/06/2020 

5 Thảo luận nội dung theo tờ trình đại hội và tiến hành biểu quyết  Từ 14:30 ngày 06/06/2020 

6 Thu phiếu biểu quyết 16:00 ngày 06/06/2020 

7 Công bố kết quả biểu quyết 16:30 ngày 06/06/2020 

8 Bế mạc đại hội: Thông qua biên bản họp và nghị quyết. 17:00 ngày 06/06/2020 

b) Tài liệu họp sẽ được đăng tải chi tiết tại trang thông tin cổ đông mwg.vn trước ngày 20/05/2020 

theo quy định tại Điều Lệ của Công ty. 

5. Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Quan Hệ Cổ Đông qua email 

investor@thegioididong.com. (quý vị vui lòng cung cấp số ĐT và email để chúng tôi liên hệ lại). 

Sự tham dự của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. Trân trọng cảm ơn! 

 
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

(Đã ký) 

Nguyễn Đức Tài 
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