




























































 1 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS 

VIỆT NAM 

 

Số:         /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày    tháng     năm 2019 

             

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2019 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM 

FORTRESS VIỆT NAM 

Căn cứ vào: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam; 

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 6/12/2019. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 221119-01/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 về Phương án phát hành 

cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 

- Với ......... cổ phần tán thành, tương đương .......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ....... cổ phần không tán thành, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ...... cổ phần không có ý kiến, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội 

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 221119-02/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Nhận chuyển nhượng 

vốn góp Công ty TNHH Garden Pals, Công ty FT-Ostermann GmbH và Công ty TNHH 

Bách hóa Phúc Khánh: 

- Với ......... cổ phần tán thành, tương đương .......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ....... cổ phần không tán thành, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ...... cổ phần không có ý kiến, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội 

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 221119-03/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Điều chỉnh kế hoạch 

kinh doanh: 

- Với ......... cổ phần tán thành, tương đương .......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ....... cổ phần không tán thành, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ...... cổ phần không có ý kiến, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội 
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Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT số 221119-04/TTr-HĐQT ngày 22/11/2019 về Kế hoạch 

niêm yết cổ phiếu và chia cổ tức năm 2018: 

- Với ......... cổ phần tán thành, tương đương .......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ....... cổ phần không tán thành, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; 

- Với ...... cổ phần không có ý kiến, tương đương ......% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày ký.            . 

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng 

Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận: 

- Như điều 5 
- Cổ đông Công ty; 
- Lưu HCNS. 

 

  

 

 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 
 

HSU TING HSIN 

 


