CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do -Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----------------------------------------------Thời gian tổ chức từ 7h30' đến 11h00' ngày 27/04/2018
TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG
Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông

1

7h30 - 8h00

- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố điều kiện tiến hành ĐH
Khai mạc, bầu thư ký, ban kiểm phiếu
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch điều khiển ĐH

2

8h00 - 8h20

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu, biểu quyết bầu thư ký Đại hội
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu, biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu Đại hội
- Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ
Đọc báo cáo, tờ trình, thảo luận và bỏ phiếu
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Giám đốc công ty
- Báo cáo tài chính, PA phân chia lợi nhuận, PA trả thù lao.

3

8h20 - 10h30

- Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình đề nghị lựa chọn Công ty kiểm
toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình biểu quyết thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH.
- Đại hội thảo luận các tờ trình
- Công bố kết quả kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội

4

10h30 -11h00

- Thông qua Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

