
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 
Giấy CNĐKDN số 0306731335, cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương,  

Địa chỉ số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Email: investor@thegioididong.com   

(*): BTC có quyền từ chối các trường hợp thông tin cổ đồng/người ủy quyền cung cấp không chính xác. 

THƯ MỜI 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  

Kính gửi: Quý Cổ Đông [TÊN CỔ ĐÔNG] 

Kính chào Quý Cổ đông, 

HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin sau đây đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Thường Niên năm 2023 (“Đại Hội 2023”) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”) 

như sau: 

Tên Cổ đông : [Ghi in đậm] 

Địa chỉ : [Ghi in đậm] 

Thông tin Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023 như sau: 

1. Hình thức tham dự Đại Hội 2023: hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua 

Website; 

2. Quý Cổ đông được cấp mã OTP là xxxxxxxxxx để tạo tài khoản cho các mục đích tham gia trực tuyến 

của Đại Hội 2023 và bỏ phiếu điện tử. Quý Cổ đông dùng mã OTP này để thực hiện việc định danh 

và đăng ký tài khoản (*) trên Website: https://dhcd.mwg.vn/ từ 12:00 ngày 08/03/2023 và kết thúc 

vào lúc 17:00 ngày 08/04/2023. Chi tiết hướng dẫn đăng ký Cổ đông, tham dự, ủy quyền và biểu quyết 

Quý Cổ đông vui lòng xem Quy Định Đăng Ký Tài Khoản (tài liệu số 1 của Tài Liệu Đại Hội, vui lòng 

quét mã QR bên dưới của thư này) 

3. Cổ đông tự tham dự hoặc ủy quyền cá nhân khác thay Cổ đông nhận tài khoản (bao gồm tên đăng nhập, 

mật khẩu, thông tin khác) để đăng nhập vào Website https://dhcd.mwg.vn/tham dự Đại Hội 2023 của 

Công ty và toàn quyền thảo luận, đặt câu hỏi, bỏ phiếu và thực hiện các quyền cổ đồng khác với toàn 

bộ phiếu biểu quyết mà Cổ đông có theo quy định. Thông tin chi tiết về ủy quyền vui lòng tham khảo 

đường link Tài Liệu Đại Hội (vui lòng quét mã QR bên dưới của thư này). 

4. Thời gian Đại Hội 2023: trong 02 (hai) ngày từ 8:00 Sáng 07/04/2023 đến ngày 17:00 chiều 

08/04/2023.  

- Cổ đông có tài khoản đăng ký dự họp trực tuyến trên Website bắt đầu 8:00 ngày 07/04/2023; 

- Đại hội khai mạc lúc 13:30 và kết thúc lúc 17:00 ngày 08/04/2023 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-

1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM; 

- Thời hạn bỏ phiếu điện tử kết thúc lúc 16:00 ngày 08/04/2023. 

5. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 28 tháng 02 

năm 2023 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam 

6. Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải chi tiết tại Tài Liệu Đại Hội (vui lòng quét mã 

QR bên dưới của thư này) trước ngày 17/03/2023. 

7. Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Đại Hội 2023 qua 

email investor@thegioididong.com (vui lòng cung cấp số điện thoại và yêu cầu để chúng tôi liên hệ 

lại). 

Chúng tôi rất mong sự tham gia của Quý Cổ đông, trân trọng cảm ơn! 

 

Mã QR Link Tài liệu Đại Hội 2023: 

 

 

 
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  

 

(đã ký) 

 

 

NGUYỄN ĐỨC TÀI 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
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