
                                                                                 

 

  

 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
Ngày 29 tháng 06 năm 2017 

Thời gian Nội dung chương trình 

7h30 – 8h30 

 

- Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

- Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội. 

- Phát tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông. 

8h30 – 9h00 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội. 

- Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban thư ký. 

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu 

quyết và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu. 

9h00 - 10h15 

 

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 

của Hội đồng quản trị 

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. 

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 

2022 

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 

- Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án 

sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 

- Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và các vấn 

đề có liên quan 

- Tờ trình chung về các vấn đề khác 

- Thảo luận ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. 

10h15-10h25 
- Hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát. 

10h25–10h45 
- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát. 

10h45-11h45 - Kiểm phiếu, Nghỉ giải lao 

11h45-11h55 
- Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát 

11h55-12h10 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội. 



                                                                                 

 

 


