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HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
Năm 2021
1. Thời gian: 08h00, thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021
2. Hình thức: họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
3. Đăng ký và tham dự:
Để thuận lợi cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty, kính đề nghị Quý
cổ đông thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
a) Đăng ký
Để tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quý Cổ đông (“CĐ”) hoặc người
được đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty vui lòng đăng ký với Công ty bằng
cách gửi email đến địa chỉ quanlycodong@tasco.com.vn trước 17h00 ngày
17/06/2021, theo mẫu dưới đây:
- Tiêu đề email: Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến_Tên cổ đông_Số lượng cổ
phần sở hữu.
- Nội dung email(*):
+ Họ và tên:
+ Số lượng cổ phần sở hữu:
+ Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:
+ Số lượng cổ phần được ủy quyền:
+ Số đăng ký sở hữu đã đăng ký (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/Mã
số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài):
+ Địa chỉ liên hệ của Cổ đông đã đăng ký:
+ Số điện thoại của Cổ đông đã đăng ký:
+ Địa chỉ email/Số điện thoại hiện tại:
Chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty sẽ xác
nhận lại các thông tin trên theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt
ngày 07/05/2021 và gửi Tên đăng nhập, mật khẩu họp ĐHĐCĐ trực tuyến (“thông
tin đăng nhập”) vào địa chỉ email Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông đã đăng ký. Thông tin đăng nhập chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.
(*)

Các thông tin của cổ đông ở phần “Nội dung mail” là thông tin đã đăng ký với Công ty chứng
khoán/Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Quá thời hạn trên, Quý Cổ đông đã gửi email đăng ký mà chưa được Công ty xác nhận
và gửi thông tin, hướng dẫn cách thức đăng nhập, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ
chức Đại hội theo thông tin nêu tại Mục c dưới đây để được hỗ trợ.
b) Tham dự
Để tham dự Đại hội trực tuyến, CĐ vui lòng thực hiện đăng nhập theo 2 bước sau:
 Bước 1:
Quý cổ đông sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet truy
cập vào trang hut.bvote.vn  Bấm nút Đăng nhập với cổ đông.
 Bước 2:
Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được Công ty cung cấp qua email  Bấm
nút Đăng nhập để hoàn tất đăng nhập.
Đầu mối liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có bất kỳ thắc mắc hoặc cần làm rõ các vấn
đề liên quan đến việc tham dự họp trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ
chức Đại hội với đầu mối thông tin liên hệ sau:
Bà: Lê Thị Thanh Vân - Phòng Tài chính
Điện thoại: 098.888.2946 - Email: vanltt@tasco.com.vn.
4. Một số lưu ý:
 Công ty khuyến nghị tất cả Quý cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức trực
tuyến nhằm đảm bảo quyền lợi của chính Quý Cổ đông.
 Quý Cổ đông không tiết lộ hoặc để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng các nội
dung tại Thư hướng dẫn để đăng nhập, tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Trường hợp vi phạm, Quý Cổ đông tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và thiệt hại
do hành vi của mình gây ra.
 Trong quá trình diễn ra cuộc họp, Quý cổ đông tuân thủ yêu cầu điều hành của
Chủ tọa Đoàn và hướng dẫn về các nội dung có liên quan của Ban Tổ chức.
 Người được đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham
dự/ủy quyền tham dự bản gốc tới Văn phòng Công ty tại tầng 4 tòa M5 số 91
Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội trước 17h00 ngày
17/06/2021.
Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của
Công ty taric.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Công ty rất mong nhận được sự đồng hành của Quý Cổ đông để công tác tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 trực tuyến được thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Trân trọng!

