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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 25 – NĂM 2020 

Ngày 28/03/2020 

 

TT NỘI DUNG Thời gian 

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

1 Tuyên bố lý do. 

7g30 – 8g45 

2 Giới thiệu đại biểu. 

3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 

4 Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. 

5 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. 

6 Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. 

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

 

Hội đồng quản trị trình bày các nội dung: 

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2019. 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. 

- Định hướng hoạt động năm 2020. 

8g45 – 9g15 

 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. 

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 

4. Định hướng hoạt động năm 2020. 

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019. 

7. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

8. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con 

năm 2020. 

9. Tờ trình Tờ trình sửa đổi một số nội dung liên quan đến phương án phát 

hành ESOP năm 2018, 2019. 

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành 

viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

11. Tờ trình Giải thể tiểu ban Tài chính và thành lập tiểu ban Kiểm toán nội 

bộ trực thuộc HĐQT. 

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

9g15 – 11g30 

 Thảo luận và đóng góp ý kiến. 

III. BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ 

1 Biểu quyết. 

11g30 – 11g50 2 Bầu cử. 

3 Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của cổ đông. 

IV. BẾ MẠC 

1 
Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. 
12g00 

2 Tuyên bố bế mạc. 12g30 

   


