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CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         HOÀNG LIÊN SƠN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
         

          Số: 18/NQ-HĐQT                                 TP. Yên Bái, ngày 14 tháng 3 năm 2018 

             
NGHN QUYẾT 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRN 

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN 
 
 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sửa đổi bổ 

sung lần thứ tám tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2017); 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật 
Hoàng Liên Sơn số 02/2018/BB-HĐQT ngày 14/03/2018, 

QUYẾT NGHN: 

Điều 1. Nhất trí thông qua:  

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào 

ngày 22/04/2018, thời gian 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. Địa điểm tổ chức 

tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Số 

93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái) với 

nội dung, chương trình như sau để ĐHĐCĐ xem xét quyết định thông qua: 

- Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 

2017, kế hoạch SXKD năm 2018; 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty; 

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt 

động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá 

kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; 

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 

2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; 

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 

sở hữu năm 2017 (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công 

ty; 

- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số vốn điều lệ 

tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần 

từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, năm 2017; 




