
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  

ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2015 VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

Ngày 09/02/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 104/TB -

SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau: 

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 

-         Lý do và mục đích: 

+         Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

+         Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

-         Nội dung cụ thể: 

1.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

-         Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) 

-         Thời gian thực hiện: 16/04/2015 

-         Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau 

-         Nội dung họp dự kiến: 

+       Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh   

niên độ tài chính 2013 – 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; 

+       Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị niên độ 

tài chính năm 2013 – 2014; 

+       Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2013 – 2014; 

+       Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2013 – 2014 đã kiểm toán; 

+       Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2013 – 2014; 

+       Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015; 

+       Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2013 -2014 

và mức thù lao niên độ tài chính 2015; 

+        Sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

2.     Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 

-         Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết); 

-         Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 01/03/2015 đến ngày 15/03/2015; 

-         Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

 


