
  

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 
AGENDA OF 2021 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS AAA ASSURANCE CORPORATION 
 
Thời gian: 09:00, Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021  
Time: 09:00, Thursday, 23 December 2021  
 
Địa điểm họp và điều hành Đại hội: Phòng họp Lotus, 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh 
Venue for meeting and operating the General Meeting: Lotus Meeting room, 27C Quoc Huong Street, 
Thao Dien Ward, Thu Duc City, HCMC 
 
 

Chương trình ĐH 
Meeting agenda 
Thời gian / Time 

 
Nội dung / Contents 

09:00 – 09:30 - Đón tiếp đại biểu, cổ đông / Welcome Shareholders and guests 

- Đăng ký cổ đông tham dự / Shareholder attending registration 

09:30 – 09:40 Khai mạc Đại hội / Meeting opening 

 - Tuyên bố lý do và khai mạc / Opening speech 

- Giới thiệu thành phần tham dự / Introduction of participants 

 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội / Report on Shareholders' 
eligibility verification. 

 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký / Introduction the Presiding Committee 
and Secretariat 

- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Ban kiểm phiếu / Approval for Vote Counting 
Committee members 

 - Tuyên bố khai mạc Đại hội / Declaration meeting open 

 - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội 
/ Approval for Meeting Agenda, Meeting Regulations and Regulations on voting and electing 

09:40 – 10:40 Trình bày Nội dung Đại hội 

 - Tờ trình thông báo cổ đông lớn mới thay thế cổ đông lớn IAG International Pty Limited / 
Submission on announcement of the new major shareholders replacing IAG 

 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT / BKS nhiệm kỳ 2020 
– 2025 / Submission on resignations and elections for replacement of board members /  
Inspection Committee  for period of 2020 - 2025 

 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty / Submission on Company Charter 
amendment 

 - Đại hội thảo luận và các vấn đề khác / Q&A and other matters 

 - Biểu quyết tờ trình và bầu cử / Voting on submissions and electing  

10:40 – 11:00 Thông qua kết quả biểu quyết, bầu cử và bế mạc Đại hội / Voting, electing results approval 
and meeting closing  

 - Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử / Report on the voting, electing results  

 - Thành viên HĐQT, thành viên BKS mới ra mắt Đại hội / New members of Management of 
the Board and Inspection Committee present to the general meeting of shareholders 

 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội / Approval for the Meeting Minutes and 
Resolutions 

 - Tuyên bố bế mạc / Closing speech 



  

 

 


