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HQP D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018
Kinh gil'i:

Quy

ca dong Cong ty ca phftn Kien Hung

H(>i d6ng quan tri Cong ty C6 phftn Kien Hung tran tn;mg thong bao va kinh meri Quy c6
dong d€n tham d\l' D';li h(>i c6 dong thuang nien nam 2018 cua Cong ty:
1. ThOi gian: Vao luc 13h30 ngay 24 thang 04 nam 2018
2. Dia di~m: Sanh Non B(> - Nha Hang Nam Nho
35 - 41 Ton Due Th~ng, Phuang VInh L(;lc, Thanh ph6 R(;lch Gia, Tinh
Kien Giang.
3. N(}i dung: Theo chucmg trinh nghi S\l' dinh kem.
Ghi chu:
- Khi d€n tham d\l' D';ti h(>i, d€ nghi Quy c6 dong vui long mang theo Thu meri nay va
gi~y CMND d~ Ban t6 chuc lam thu tvc dang kY va phan ph6i tai li~u. Trong truang
hqp uy quy€n, ngueri duqc uy quy€n kem theo gi~y uy quy€n khi d€n tham d\l' D';li h(>i.
- Tai li~u cho D';ti h(>i duqc dang tai t';li website Cong ty c6 phfrn Kien Hung:
www.kihuseavn.com t';li tab C6 dong (Investor), phftn Thong tin c6 dong (Shareholer
updates).
- M~u dang kY tham d\l' D';li h(>i va m~u Gi~y uy quy€n dinh kem thong bao nay.
S\l' hi~n di~n cua Quy c6 dong se g6p phftn vao thanh cong cua D';li h(>i.
Tran tr9ng.

Nai nhdn:
- Nhu tren
- Luu VP HDQT
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CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
14A ẤP TÂN ĐIỀN, XÃ GIỤC TƯỢNG,
HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

Nội dung
Đón khách:
Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
Nghi thức
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ
đông.
Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết
Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.
Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:
- Ban Thư ký
- Ban Kiểm phiếu
Biểu quyết thông qua.
Thông qua chương trình nghị sự
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
Nội dung
Đoàn Chủ tịch trình 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 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong
năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kế
hoạch cho năm 2019 và 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính
năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Thông qua các tờ trình :
4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng
Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát
4.2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.
4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm
2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017
4.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi
nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm
2018
4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2018.
4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết
thông qua các báo cáo và tờ trình.
Thông qua Tờ trình số 7 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2014‐2019.
Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và phát/thu phiếu bầu.
HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.
Ban kiểm phiếu kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm
kỳ 2014 – 2019.
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Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ
Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
Kết thúc
Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQT
Kết thúc Đại hội

15h40 – 15h50
15h50 – 16h10
16h10 – 16h15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----……….……………, ngày……. tháng ...... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ Phần Kiên Hùng
Bên ủy quyền: ...................................................................................................................................
Địa chỉ : .............................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................., Fax: .........................., Email: .................................................
Số CMND/ĐKKD:............................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ............................................................................................................................
Mã số cổ đông: ..................................................................................................................................
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 của Công ty Cổ Phần Kiên Hùng, nay
ỦY QUYỀN CHO
Ông ( bà ): .........................................................................................................................................
Đại chỉ: ..............................................................................................................................................
Số CMND: ........................................., ngày cấp: ..................……, nơi cấp:....................................
Điện thoại: .........................................., Fax: .........................., Email: ..............................................
Đại diện bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ với tư cách là đại diện cho
tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty Cổ Phần Kiên Hùng.
Ông (bà):………………………………………………………….có nghĩa vụ thực hiện đúng nội
dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm
thông báo lại kết quả Đại hội cho bên ủy quyền.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ
Phần Kiên Hùng.
Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
Ký & đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG NĂM 2018
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Tên tôi là: ........................................................................................................................................
CMND/ĐKKD số:…………………………do …………………cấp ngày ...................................
Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
Số điện thoại: ..................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 09/04/2018):……………………Cổ phần của Công ty Cổ
phần Kiên Hùng.
Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào
ngày 24/04/2018.
…………, Ngày ……… tháng ……… năm 2018
Cổ đông
( Ký tên/ đóng dấu )

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự
Đại hội đồng cổ đông về trước ngày 19/04/2018 theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG
Địa chỉ: 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Người nhận: Ms. Phương Yến
Trường hợp Quý cổ đông ở xa có thể e-mail trước ngày 19/04/2018 qua địa chỉ:
phuongyen@kihuseavn.com

