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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ 

Số: 09/2020/NQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

 Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

 V/v: triệu tập cuộc họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”); 

- Căn cứ Biên bản họp số 08/2020/BB-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản 

trị (“HĐQT”) Công ty; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông tham gia cuộc họp thường niên năm 2020 

(“ĐHĐCĐ”) Công ty theo thông tin dự kiến như sau: 

 Thời gian khai mạc cuộc họp (dự kiến): 08 giờ 30 ngày 16/06/2020 – Thứ Ba. 

 Địa điểm tổ chức cuộc họp (dự kiến): Hội trường Công ty – Số 27 đường Bùi Chát, 

phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

 (Có thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông). 

Điều 2. Việc lập Danh sách cổ đông (“DSCĐ”) có quyền dự họp và ngày đăng ký cuối 

cùng được thực hiện theo tiến độ như sau: 

 Mục đích lập DSCĐ:    Xác định cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ. 

 Ngày đăng ký cuối cùng:   25/05/2020 

 Ngày nhận DSCĐ:   28/05/2020 

 Gửi Thư mời tham dự ĐHĐCĐ:  01/06/2020 

Điều 3. Ủy quyền cho ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh 

thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và các vấn đề có liên quan thuộc 

thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

Điều 4. Các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường 

niên năm 2020: 

 Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020; 

 Báo cáo của HĐQT về quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt 

động năm 2020; 
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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai 

năm 2020;  

 Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm 

toán năm 2020; 

 Báo cái tài chính Quý I/2020; 

 Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS 

năm 2020; 

 Tờ trình tăng Vốn điều lệ và Phương án phát hành cổ phiếu; 

 Tờ trình kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; 

 Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu; 

 Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu HHV trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty; 

 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; 

 Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020; 

 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  

 Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có); 

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát (báo cáo); 

-  Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Hồ Minh Hoàng 

 


