






CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

WEBSITE:
www.kihuseavn.com

TT Nội dung Thời gian dự kiến
Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ
biểu quyết.

13h30 – 14h00

I Nghi thức 14h00 – 14h20
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra

tư cách cổ đông.
3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa ĐH.
5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:

- Ban Thư ký
- Ban Kiểm phiếu
Biểu quyết thông qua.

6. Thông qua chương trình nghị sự
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
II Nội dung 14h20 – 17h00
1. Đoàn Chủ tịchtrình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm
2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội
đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động
năm 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài
chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng
Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5. Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và
hợp nhất năm 2019.

6. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm
2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm
2019, kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán.

7. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi
nhuận năm 2020; kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát năm 2020.

8. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2020.

9. Tờ trình số 6: Thông qua ủy quyền ký kết các hợp
đồng.

10. Tờ trình số 7: Thông qua danh sách đề cử thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 –
2025.



2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận,
biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

3. Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông.
4. Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và tiến hành bầu cử

5. Thông qua kết quả bầu cử và HĐQT, BKS ra mắt ĐHĐCĐ

6. Hội đồng quản trị họp phiên thứ 1 bầu Chủ tịch HĐQT.
7. Chủ tịch HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
III Kết thúc 17h00 – 17h10

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kết thúc Đại hội

TRỤ SỞ CHÍNH: 14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG, HUYỆN CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG


















