












CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019) 

Địa điểm: Tòa nhà Hải Âu, lầu 11, số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

 

I. Khai mạc: 14h00 
 

1 Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Ban tổ chức 

2 
Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thông báo thể lệ làm việc 

và biểu quyết tại Đại hội 

Ông Lê Văn Hùng – Trưởng 

ban kiểm soát 

3 
Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu trình Đại hội 

biểu quyết. 
Ban tổ chức 

II. Nội dung:  

1 Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại đại hội Chủ tọa đoàn 

2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Chủ tọa đoàn 

3 
Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2019 
Ban Giám đốc 

4 Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán 
Ông Lê Văn Hùng – Trưởng 

BKS 

5  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 
Ông Lê Văn Hùng – Trưởng 

BKS 

6  Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 Chủ tọa đoàn 

7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 Chủ tọa đoàn 

8 Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Chủ tọa đoàn 

9 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh chính và sửa điều lệ Chủ tọa đoàn 

10 
Tờ trình bổ sung và thay đổi mã ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận Đăng 

ký Kinh doanh 
Chủ tọa đoàn 

11 Tờ trình thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Mipec Chủ tọa đoàn 

12 
Tờ trình mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương 

(VNT:HNX) 
Chủ tọa đoàn 

13 

Tiến hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên xin từ nhiệm 

- Trình Đại hội thư từ nhiệm của thành viên xin từ nhiệm 

- Giới thiệu nhân sự thay thế do HĐQT đề cử 

- Hướng dẫn biểu quyết bầu thành viên thay thế 

Chủ tọa đoàn 

14 Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết Chủ tọa đoàn 

Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu  

III. Công bố kết quả biểu quyết Ban Kiểm phiếu 

IV. Bế mạc:  

1 
Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

 
Thư ký đoàn 

2 Tuyên bố bế mạc Chủ tọa đoàn 

 
























































