CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
Thời gian: 08h30, thứ Tư ngày 31/10/2018 (đón tiếp từ 08h00).
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 5, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội.
I

ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h00 – 09h00).

1

Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ
tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.

II

KHAI MẠC ĐẠI HỘI (09h00 - 09h20)

1

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2

Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

3

Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4

Thông qua Chương trình nghị sự.

5

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6

Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

III NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h20 - 11h20)

1

Tờ trình về việc:
- Đề nghị xem xét, phê duyệt Dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị
trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam
-

Đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018 để thực hiện dự án đầu
tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực
phía Nam.

2

Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

IV

TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h20 – 11h30)

1

Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.

2

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3

Bế mạc Đại hội.

