CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Mục

Thời
gian
13.3014.00

Nội dung

Người phụ trách

1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông
1.2 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội
1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Chi, Hạnh, Thắng,
Quốc Anh

1.4 Tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2011

MC

1.5 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Khai mạc
Đại hội

14.0014.15

1.6 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên
bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

ng

MC

2.1 Giới thiệu thông qua chư ng trình Đại hội

MC

2.2 Giới thiệu thông qua an kiểm phiếu Đại ội

MC

2.3

áo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động
đầu tư n m 2010

và

2.4 Báo cáo của an iểm soát n m 2010

14.1515.30

n

1.7 Công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.8 Giới thiệu đoàn Chủ t ch Đại hội
người ng Đoàn
guyên Đ c, ng guy n v n ự, ng ê
ng,
ng
Trường n và an thư ký Đại hội 2 người
à
Th
ạnh, à
Th im Chi

Nội dung
Đại hội

Trường

2.5 áo cáo của ĐQT về:
 Kế hoạch đầu tư n m 2011-2012 và đ nh hướng huy
động vốn để đầu tư
 Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích qu
và thù lao HDQT n m 2011
 Phư ng án chia cổ t c từ lợi nhuận n m 2010
 Phư ng án chọn công ty kiểm toán n m 2011
2.6

áo cáo của an TGĐ về kế hoạch kinh doanh và
điều hành cho n m 2011

2.7 Thảo luận, b phiếu thông qua:

áo cáo tài chính n m 2010 đ được kiểm toán

áo cáo của an iểm soát n m 2010
 Phư ng án chia cổ t c từ lợi nhuận sau thuế n m
2010

ế hoạch lợi nhuận 2011, kế hoạch phân phối lợi
nhuận, trích qu và th lao
QT & BKS n m 2011

ế hoạch sản u t kinh doanh và đầu tư n m 2011
 Phư ng án chọn công ty kiểm toán n m 2011

Nghỉ giải
lao

15.3016.00

3.

Bế mạc
Đại hội

16.0016.30

4.1 Thông qua gh quyết Đ CĐ thường niên 2011
4.2 ế mạc Đại hội

ng Nguyễn ăn ự
ng Nguyễn ăn Tốn

ng Đoàn Nguyên Đức

ng Nguyễn ăn ự

ng Đoàn Nguyên Đức

ghỉ giải lao, kiểm phiếu

Tea break

ng

Trường

n

