
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Thời gian tổ chức : 08h00, Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020  
Địa điểm : Văn phòng Công ty – số 1079 Phạm Văn Đồng, Phường 

Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 
 

Thời gian Nội dung 

07h30 - 08h00 
- Tiếp đón cổ đông, khách mời;  
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu. 

08h00 - 08h30 

I. Nghi thức khai mạc Đại hội 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 
Giới thiệu và thông qua:  
- Chương trình Đại hội.  
- Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu. 
- Quy chế làm việc tại Đại hội. 

8h30 -10h30 

II. Nội dung chính 
- Phát biểu khai mạc Đại hội. 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng 
hoạt động năm 2020; 
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng 
hoạt động năm 2020; 
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 
- Trình Đại hội thông qua các tờ trình: 

a) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 
lợi nhuận năm 2020; 

b) Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 

c) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ 
nguồn vốn chủ sở hữu, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành 
thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ; 

d) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020; 



Thời gian Nội dung 
e) Tờ trình trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2020. 

 Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến. 

10h30-10h40 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng phiếu biểu 
quyết) 

10h40-11h10 Nghỉ giải lao 

11h10-11h20 III. Công bố kết quả kiểm phiếu quyết  

11h20-11h30 

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 
năm 2020. 
- Bế mạc Đại hội.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


