CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
(PINACO)
Số : 215/NQ-HĐQT/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--oOo--

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua
ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành liệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 273/PLYK-HĐQT-PAC ngày 28 tháng 04 năm 2020
của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng
quản trị Công ty ngày 29 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18 tháng 03
năm 2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo thông
báo số 265/2020-PAC/VSD-ĐK ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam).
Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
với các nội dung chính như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội:
dự kiến ngày 01 tháng 06 năm 2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn
Cư Trinh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua việc chi
trả cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; Và các nội dung khác thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ môn triển khai thực hiện theo
đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy
định khác có liên quan theo đúng tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn
vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TĐ.HCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

