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Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2021 
 

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (mã chứng khoán: BDG) trân 

trọng kính mời quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung 

như sau: 
1. Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 06 năm 2021 (thứ năm). 
2. Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội:  Văn phòng chính Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 
- Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương. 

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần BDG theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 
15/04/2021. 

4. Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu 
điện tử để đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người; tạo thuận lợi cho tất cả quý Cổ đông có thể 
tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.  

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty theo địa chỉ 
sau: http://www.protradegarment.com/Home/ShareholdersMeeting   

6. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: 

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông 
minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến. 

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.bdg.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ 
xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:  

* Tên đăng nhập (Số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN): ……………..….  
* Mật khẩu đăng nhập: ……..… ..hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông.  

(Hai thông tin này sẽ được gửi cho từng cổ đông bằng bưu điện và/hoặc theo địa chỉ email của 
cổ đông đã đăng ký với VSD) 
Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty 
cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập. 

- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo 
mẫu của công ty hoặc Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật về địa chỉ: Thư ký công ty - Công ty 
cổ phần May mặc Bình Dương - Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương. Quý cổ đông cũng có thể scan giấy ủy quyền và dùng email đã đăng ký với VSD 
gửi mail cho Thư ký công ty theo địa chỉ email: ngandtk@protradegarment.com. Thời gian chậm nhất 
trước 17h ngày 23/06/2021 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyển tham dự 
Đại hội. 

Trân trọng! 

Lưu ý: Quý cổ đông và Người được ủy quyền 

tham dự Đại hội cần thêm thông tin chi tiết 

hoặc cần hướng dẫn, hỗ trợ đăng nhập vui 

lòng liên hệ với Thư ký công ty theo số điện 

thoại: 0918 652 748 (Ms.Đoàn Thị Kim Ngân) 

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông! 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 
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