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CHƯƠNG TRÌ NH (DỰ KIẾN)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC NGÀ Y 16/04/2019
08h30 – 09h00

:

Tiế p đón đại biểu và Cổ đông.
Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.

09h00 – 09h10

:

Công bố và thông qua Biên bản kiể m tra tư cách cổ đông tham dự Đa ̣i hô ̣i.

09h10 – 09h20

:

Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ to ̣a Đại hội, Ban Kiể m
phiế u, Ban Thư ký.

09h20 – 10h00

:

Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
Thông qua chương triǹ h, quy chế và nô ̣i dung Đa ̣i hô ̣i.

Báo cáo các nô ̣i dung
1. Báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng của Ban Tổ ng giám đố c năm 2018 và kế hoa ̣ch hoa ̣t
đô ̣ng kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoa ̣t đô ̣ng của Hô ̣i đồ ng quản tri năm
2018 và kế hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng năm
̣
2019.
3. Báo cáo hoa ̣t đô ̣ng của Ban Kiể m soát năm 2018 và kế hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng năm
2019.
10h00 – 10h10

4. Các tờ triǹ h/Báo cáo ta ̣i Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông thường niên năm 2019.
: Thông qua quy chế Bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử

10h10 – 10h20

:

Tiến hành bầu cử

10h20 – 10h30
10h20 – 10h30
10h30 – 11h00

:
:
:

Thảo luận
Biểu quyết các vấn đề trong ĐHCĐ
Nghỉ giải lao

11h00 – 11h10

:

Đo ̣c Biên bản bầu cử, Biên bản kiể m phiế u biể u quyế t.

11h10 – 11h20

:

Thông qua Biên bản và Nghi ̣quyế t ĐHĐCĐ.

11h20 – 11h30

:

Tuyên bố bế ma ̣c.

