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Tên tài liệu
Thư mời họp

Nguồn tài liệu
thu moi hop.doc

Thư ủy quyền
Thu uy quyen.doc

Phiếu biểu quyết
Phieu bieu quyet.doc

Chương trình Đại hội.
chuong trinh dai
hoi.doc

Thông qua quy chế làm việc của Đại
hội đồng cổ đông.
Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Chủ
tịch đoàn, Ban thư ký.
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm
2014 và kế hoạch kinh doanh năm
2015
Báo cáo hoạt động của Hội đồng
quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt
động 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được
kiểm toán.
Báo cáo của BKS năm 2014 và
phương hướng hoạt động của BKS
năm 2015
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2014
và phương án phân phối lợi nhuận
2015.
Tờ trình thông qua việc chia cổ
phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
và ủy quyền cho HĐQT phát hành
cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi.

quy che lam viec.doc

DS Doan chu tich,
ban thu ky, ban kiem phieu.doc

bao cao tai chinh da
kiem toan.doc

bao cao cua BKS.doc

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung
thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 2016
Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung
thành viên BKS
Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua bầu
bổ sung thành viên HĐQT
Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao của
HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến
mức thù lao của HĐQT và BKS năm
2015.
Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty
Kiểm toán năm 2015
Tờ trình xin rút vốn khỏi các công
ty liên doanh liên kết
Thông qua ĐHĐCĐ v/v ủy quyền
cho HĐQT toàn quyền quyết định
chuyển nhượng một phần dự án
Nhơn Đức.
Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ về việc
bổ sung ngành nghề đăng ký kinh
doanh của Công ty.
Biên bản họp
Nghị Quyết

QUY CHE BAU CU
BAN KIEM SOAT 2015.doc

TO TRINH THONG
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG
QUA VIEC BAU BO SUNGVIÊN
bks.doc
BKS.docx

SƠ YẾU LÝ LỊCH
NGOC DINH.docx

TO TRINH THONG
Thư đề cử TV
SƠ YẾU LÝ LỊCH
QUA VIEC BAU BO SUNG THANH
HĐQT.doc
VIEN HDQT.doc
HDQT va nhung ca nhan, to chuc co lien quan

thu lao cua HDQT,
BKS.doc

lua chon cty kiem
toan.doc

chuyen nhuong du
an Nhon Duc.doc

TO TRINH THAY DOI
NOI DUNG ĐKKD.doc

