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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39); 

Theo biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2022 

của Hội đồng Quản trị. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 

như sau: 

1. Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2022 (thứ Tư). 

2. Thời gian thực hiện:   21/04/2022 (thứ Năm). 

3. Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần CIC39, số 45A 

đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2022 như sau:  

(1) Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 kiểm toán 

(2) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 

(3) Báo cáo thường niên năm 2021 

(4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế 

hoạch kinh doanh năm 2022 

(5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 

2021 

(6) Tờ trình của HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận về trích lập 

các quỹ, thù lao, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 

(7) Tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và 

kiểm toán BCTC năm 2022. 

(8) Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ.  
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(9) Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và được ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi 

cho cổ đông. 

Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và 

có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng 

ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
  

Nơi nhận:                    

- CBTT 24 giờ; 

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK;                                                                 

- Các TV HĐQT; 

- Ban TGĐ; 

- Lưu VT, TK.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lê Văn 
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