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VIGIACERA

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2021 DỤ KIÉN

Thòi gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT Thòi gian dự kiến Nội dung

1 . 7h30-8h30 Đón tiếp đại biểu và dăng ký cổ đông

2. 8h30 -  8h35 Tuyên bố lý do

3. 8h35 -  8h40 Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội

4. 8h40 -  8h45 Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

5. 8h45 -  8h50 Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

6. 8h50 -  8h55 Thông qua Quy chế Đại hội

7. 8h55 -  9h00 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

8. 9h00 -  9hl0 Báo cáo của Hội đồng quản trị

9. 9hl0 -  9h20 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

10. 9h20-9h30 Báo cáo của Ban Kiểm soát

11. 9h30-9h50 Tờ trình HĐQT thông qua Đại hội đồng cổ đông

12. 9h50 -  lOhOO Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành 
tăng vốn điều lệ

13. lOhOO -  lOhlO Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tống 
công ty

14. lOhlO-  l l h i o Đại hội thảo luận

15. l l h i o -  llh30 Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội

16. 1lh30 -  12h00 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

17. Bế mạc kết thúc Đại hội

Chương trình ĐHĐCĐ có thể được cập nhật bổ sung đến trước thời điểm Đại hội. Để 
cập nhật thông tin kịp thời các nội dung bo sung (nếu có) của Chương trình Đ ại hội, 
Quỷ cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ dưới đây:

http://www. viglacera. com, vn/vi/portal/product. php/quan-he-co-dong/dai-hoi-co- 
dons.html.


