
Cong ty Co phdn May mic Binh Duong 
Tn,1 s6' chinh: So 7/128 Khu phd Binh Drc 1, Phoong Blnh Hoa, Thanh phd Thuan 

An, Tinh Binh DU'O'ng, Vi$! Nam 
OT: (0274) 3755143 - Fax: (0274) 3755415 - Website: http://protradegarment.com' 

Ma so Doanh nghi$p: 3700769438 

THONG BAO MOT HOP DAI HOI DONG CO OONG TRl)'C TUYEN 
CONG TY CO PHAN MAY MAC BiNH DUONG 

Kinh glri c6 dong :QUYCOOONG 

H;,i dong Quan trj Cong ty Co pMn May mac Binh Duong tran trong kinh moi Quy Co dong tham d1,1 O;i i hQi dong co 
dong thurong nien Nam 2021 Cong ty Co phan May ~ Binh OU'O'ng nhll' sau: 

• Th6'i gian: Vao luc 08:00, ngay 24/6/2021 
• Oja di~m: So 7/128 Khu pho Binh £lU'C 1, Phuong Binh Hoa, Thanh pho Thl(ln An, linh Binh DU'O' ng, Vi$! Nam 

Lll'll y: f\Mm thl,l'C hi$n chu !rll'O 'ng ph6ng djch COVID - 19 cia Chinh phi, can CU' theo quy djnh phap IL(lt, Cong ty 
khong t6 ch(Fc don ti6p c6 dong t;;ii dja di~m h9p neu tren. Quy co dong wi 16ng dang ky tham d1,11.0 thl,l'C 
hien bi&eu quyet cac noi dung b{ing hinh th(rc trl,l'C tuyen. Oli ti€lt "4$c dang ky tham dy va bi&u quyet cac noi dung 
b&ig hinh th(rc hQp trl,l'C tuyen, Quy co dong tham khao trong Quy che huong dan tham dy hop Dai hoi 
dong co dong tryc tuyin va thyc hi@en bo phi@u di@en tr, Quy ch@ lam vi@c tai Dai hdi dong c6 
dong thuong nien nam 2021. 

• N{>i dung O;;ti h{>i: Cac n¢i dung thu¢c tt~m quyen O;ii hQi dong co dong, chi tiet tai Website 
http·Uorotradeqa nnent,com' 1.0 xem tai Website: https'//ezgsm.fpts.com.\Q. 

• Dang ky dy hop: Quy C6 dong VJi 16ng rnng ky dl,l' ~ hQi t9i 'Mlbsite: https·llezgsm fpts com \fl tn.P&c ngay 
21/06/2021. 

• Oy quyen tham dl,I' O;;ii h{>i: N€lu Quy Co dong iy quyen cho ngurdri khac tham dy Dai hOi, Quy C6 d6ng wi 16ng 
Dang ky 0y quyen d1,1 ~i h¢i t9i 'Mlbs ite: https'llezgsm futs com.w 10 gll'i Gi~y uy quyen (theo rnau tir he thing 
hoac theo quy dinh cua lu~t clan s1,1) da ky ..k dja chi dui day tn.P&c ngay 21/06/2021. 

• Bi~u quy6t, bdu cu,: auy c6 dong thl,l'C hi$n quyen bi~u quy€lt, bau CU' t~ 'Mlbs ite: https:llezgsm.futs.com.\O 
(Tha i gian bo phi&u dien tir quy djnh c1,1 t~ t9i quy cM lam "4$c). 

·Dja chi giri cau hoi thao luin va lien h@ hd tro: 

Nguoi lien he Oja chi Email/Dien thoai 

s6 7/128 Khu pho Binh £lU'C 1, Phoong Email: 
Ba Doan Thi Kim Ngan Binh Hoa, Thanh pho Th$ An, linh Binh ngandt k@pro tradega rment.com 

OU'O'ng, Vi$! Nam Dien thoai: 0918 652 748 

• Thong tin dang nh~p h~ th6ng O;;il h{>i c6 dong tr..,c tuy6n t;;il website: https://ezgsm.fpts.com,yn 

Ten dang nh@p :Se duyc cap trong Thong bao moi hop goi qua duong buu dien 

Mat khdu :Se duyc cap trong Thong bao moi hop goi qua duong buu dien 

Tran trong. 



1
ĐĂNG NHẬP

1. TRUY CẬP:

 

2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU 

TRONG THƯ MỜI HỌP ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG

https://ezgsm.fpts.com.vn

GIAO DIỆN 
TRANG CHỦ

(1) Thông tin của cổ đông
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(3) Thời gian còn lại để thực hiện 
quyền biểu quyết, bầu cử

(2) Cổ đông có các sự lựa chọn để 
thực hiện quyền tại Đại hội

(4) Cổ đông có thể gửi câu hỏi về cho 
Ban tổ chức để giải đáp tại Đại hội

BIỂU QUYẾT - 
BẦU CỬ 
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Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết Cổ đông thực hiện quyền bầu cử

(1)

(2)

(3)

(4)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EZGSM 
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

PHƯƠNG TIỆN THAM DỰ

Thiết bị điện tử cá nhân như: 
laptop, ipad, smartphone,... 
có thể truy cập internet.

ĐỊA ĐIỂM THAM DỰ

Địa điểm bất kỳ có thể sử 
dụng wifi dể truy cập internet.

ỦY QUYỀN & TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể lên xem tài liệu trên 
hệ thống
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2. Cổ đông có thể ủy quyền cho cổ 
đông hoặc người đại diện khác để thực 
hiện quyền của mình trên hệ thống. 
Nhưng đồng thời phải gửi bản cứng 
Giấy ủy quyền về cho Công ty, thì lúc 
đó FPTS mới phê duyệt nội dung ủy 
quyền trên.

LIVESTREAM5
Cổ đông có thể theo dõi diễn biến Đại hội thông qua hệ thống

ĐỔI MẬT KHẨU
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Cổ đông có thể đổi mật khẩu để dễ nhớ

© 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

HƯỚNG DẪN KHUNG 
DỰ HỌP TRỰC TIẾP

1. Cổ đông đăng ký dự họp 

trực tiếp vui lòng bấm vào ô 
“DỰ HỌP TRỰC TIẾP”.

2. Trường hợp Cổ đông thay 
đổi hình thức sự họp từ trực 
tiếp sang trực tuyến, Cổ 
đông vui lòng bấm vào ô “DỰ 
HỌP TRỰC TIẾP” và chọn 
“HỦY DỰ HỌP TRỰC TIẾP”. 
Sau đó, Cổ đông có thể biểu 
quyết bầu cử theo hình thức 
trực tuyến.

LIÊN HỆ
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Cổ đông có thể liên hệ 
khi cần hỗ trợ
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ĐÃ ĐĂNG NHẬP

LOGO
CÔNG TY

Công ty cổ phần
Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Mail:

Trụ sở Hà Nội

Số giấy phép: 3438/GP-TTĐT ngày 04/07/2016

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Tổng 
Giám đốc

Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, TP.Hà Nội

19006446 | Fax: 024 3773 9058

fptsecurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

19006446 | Fax: 028 6291 0607

fptsecurities@fpts.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 3, 4 Tòa nhà Tràng Tiền, số 130 Đống Đa, 
Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

19006446 | Fax: 0236 3553 888

fptsecurities@fpts.com.vn
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