
coNG ry cO rHAN Drlgc nr riNH
s6 toz Hi Huy Tgp, phudrrg Nam Hi, thinh ptrd ue rinh, tinh Hir Tinh
DiQn thopi : 02393.858447

Email: htp@hadiphar.vn
Fax: 02393.856821

Website: hadiphar.vn

Hd TTnh, ngdy 07 thdng 5 ndm 2020

THONG BAo
vd vi6c t6 chric Dai hOi d6ng .6 d6rg thudng ni6n n5m 2ozocta c6ng ty c6

phdn Duoc Hd finh

Kinh eiri: Quy c6 Aang C6ng ty .6 phAn Dugc Hi finh

Hgi d6ng qu6n tr! c6ng ty c6 phan Dugc Hi finh tr6n trgng th6ng b6o t6i
Quy c6 d6ng vd vicc t6 chric Eai hOi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2020:

1. Thdi gian hsp: Tt 08h00 phrit ngiy 30rsr20z0 (Nh0n
cl6ng tU 07h30)

2. Dia dicm: HQi trudng c6ng ty .6 phin Duqc Hir finh
SO tOZ.Hd Huy Tpp, Tp Ha finh, tinh He finh.

ddng ky c6

3: NQi dung cuQc hgp:

- Brio c5o Ktit qu6 ho4t d0ng HEer ndm z0rg vd rlinh huong hopt dQng
nFm2A20

- 86o cdo crta Ban TGE vc t tft qu6 s6n xu6t kinh doanh
ho4ch SXKD ndm 2020

ndm 2019; K6

- 86o c6o hopt d0ng tdi chfnh ndm2019 vd Kt5 hopch dAu tu ndm2020; 86o
c6o ktit qua ph6t hanh c6 phiiiu ESop ndm2019. chi tr6 c6 ttic ndm 201g.

- 86o c6o hopt d0ng cta Ban ki6m so6t n6m ZOig.
- Th6ng qua c6c to trinh

BAu cir b6 sung thdnh vi6n Ban ki6m so6t m6i
- rvrbt s6 v6n aa urac thuQc th6m quydi, cria DHDCD.
4. Trudng hqp euy 

"6 
d6ng kh6ng th6 tham gia dg hgp c6 th6 iry quydn cho

ngudi kh6c tham dg (theo m6u dinh kdm). Khi d6n du hqp d6 nghi euy c6 d6ng
mang theo cccD/cMND/HO chi6u @6n chfnh), d6i ,oi ,**g hqp ilugc tiy
quydn, da nghi mang theo gi6y ty quy6n (b6n chfnh) vd cccD/cMND/H0 chitiu

1i



cria ngudi du-o. c riy quy6n. Ntiu euy c6 d6ng kh6ng th6 tham du, kh6ng riy quy6n

'lt.:".t|-t 
bieuquyet th6ng qua Phitiu bi6u quy6t gfti kdm trong thu mdi vd grii

phreu biOu quyot d6n cuQc ho.p th6ng qua thu, fax, thu diQn tir.
5. Ee c6ng titc td chirc Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc trang trgng vd crpt dugc

c6c n6i dung ycu cAu, d6 nghi euy c6 d6ng x6c nhpn viQc tham dg ho.p hopc uy
quyon du hqp vd grii v6 c6ng ty c6 phAn Duoc Ha finh theo si5 fax:
02393.856821, emair: hoabt@hadiphar.vnhogc dfa chi: c6ng ty .6 phan Dugc
Hd finh, so t oz Hd Huy T6p, thdnh ph6 He finh, tinh Hd finh tru6c 17h00
ngay 18 th6ng 5 ndm 2020.

6. Quv c6 d6ng vui rdng tham kh6o tdi ri6u cuQc hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng
trcn website cria c6ng ty: http:llhadiphar.vn ho{c nh6n tdi li6u truc ti6p tai tr.u s6
cta c6ng ty c6 phan Dugc He finh, so rcl Hd Huy T6p, thdnh ptro ua finh,
tinh Hd Tinh.

7. c6ng ty c6 phan Dusc He finh dd gtii tet cethu mdi tham du Dai hOi
d6ng c6 dong thudrng ni6n theo hinh thfc b6o dam d6n todn trrc quy c6 d6ng cria
c6ng ty c6 t6n trong danh s6ch ch6t ngey 2610312020. N6u sau ngdy 151512020,
Quli c6 d6ng ndo chua nhfn dugc thu mdi vi b6t ky ly do ndo de nghi licn h0
Thu ky HQi dong qu6n trf c6ng ty theo so oign thopi 0975.611g69 ho{c
email: hoabt@hadiphar.vn" d6 duqc hu6ng ddn c6c thfi tpc tham du Dpi hQi
ddng .o ao,g thucrng ni6n theo quy dinh -cta ph6p lupt hiQn henh vd Di6u 16
C6ng ty./.

Tr6n trgng th6ng b6o !

TP Hd TTnh, ngQy 07 thdng 5 ndm 2020
TM. HQI DONG QUAI\}TRI

tgerEQD
coNGTY

co pHAN
DUdG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

Thời gian: 7h30 ngày 30/05/2020 

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh  

Số 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thời 

gian 

Nội dung Ghi chú 

 

 

 

7h30  

– 

8h00 

I. PHẦN KHAI MẠC   

1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội  

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Khai mạc Đại hội  

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

4. Giới thiệu chương trình, chủ trì Đại hội  

5. Chủ trì Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa và thư ký 

đoàn 
 

 

 

 

 

 

 

8h00 

- 

11h00 

II. NỘI DUNG CHÍNH   

1. Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động 

năm 2020. 
 

2. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế 

hoạch SXKD năm 2020. 
 

3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020; 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019, cổ tức năm 2018. 
 

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.  

5. Đệ trình Đại hội thông qua các tờ trình: 

5.1. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch 

SXKD năm 2020. 

5.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 

và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; 

5.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020; 

5.4. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả 

cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. 

5.5. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 

phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; 

5.6. Tờ trình thông qua về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;  

5.7. Tờ trình thông qua việc bầu cử thay thế TVBKS nhiệm kỳ 2018-2022. 

 

6. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới  

7. Thảo luận  

8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS bổ sung.  

 

11h00 

- 

11h30 

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI   

1. Thông qua Nghị Quyết đại hội  

2. Bế mạc đại hội  

 



 
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 05  năm 2020 

THƯ MỜI 
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 

 
 

  Kính gửi: Ông/Bà…………………………………………………………                

                  Địa chỉ: ………………………………………………………… 

                  Số cổ phần sở hữu: ……………………………………cổ phần. 

 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 
1. Thời gian: 7h30 - 11h30, ngày 30 tháng 05 năm 2020 (thứ 7) 
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 
    Địa chỉ:    167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Dược Hà 

Tĩnh tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2020. 
4. Nội dung chính:  
- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020;  

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;  

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;  

- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022. 

- Các vấn đề khác;  
Lưu ý: 
- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền. Mỗi 

Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho 01 người. Người được ủy quyền không được ủy quyền 
lại cho người khác. 

- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi dự Đại hội mang theo CMND, giấy triệu tập đại hội 
- Chương trình và các văn kiện đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại 

website: www.hadiphar.vn hoặc liên lạc trực tiếp Ban Tổ chức để nhận tài liệu. 
Để công tác tiếp đón được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận với Ban Tổ chức trước 

17h00 ngày 16/5/2020 theo thông tin liên lạc sau: 
Bộ phận Tổ chức nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 
Địa chỉ số: 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 02393. 858 447   -   Fax: 02393. 856 821 
Công ty chỉ gửi Giấy triệu tập Đại hội cho các Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông. 
Sự tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại hội. 

 

                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                   CHỦ TỊCH 

                                   
                                     LÊ HỒNG PHÚC 



 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN :......................................................................Mã số CĐ:......  

Số Hộ chiếu/CMTND:........................cấp ngày ....../....../......., tại CA……….........  

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................  

................................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu :………………. cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: ........................................................Mã số CĐ:........  

Số Hộ chiếu / CMTND:.........................cấp ngày ....../....../......., tại CA……….....  

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất 

kỳ sự khiếu nại nào về sau. 

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

                                                                               …………….., ngày ……. tháng …… năm 2020  

           Người được uỷ quyền                                                  Người uỷ quyền 

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để tạo điều kiện cho Công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, nếu  Quý cổ đông không tham dự đại hội thì ủy quyền cho 

người khác và xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Dược Hã Tĩnh (trước ngày 14/05/2020), địa chỉ số 167 Hà 

Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh hoặc fax theo số (0239) 3856 821. 

 

 

 



 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

  

        Kính gửi:   Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Hà Tĩnh 

  

Tên cổ đông : ............................................................................................................ 

CMND/CNĐKKD số : …............…… cấp ngày : ........……. tại : ........................ 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..  

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ..................................................... 

Điện thoại : .......................................... Fax: ............................................................ 

Hiện đang sở hữu: ........ ........... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 

(Bằng chữ :................................................................................................ cổ phần) 

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức 

vào ngày  30/05/2020. 

                                                           …….................., ngày...........tháng..........năm 2020 

                                                            CỔ ĐÔNG 

                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

  

  

 

 

 

 

Để tạo điều kiện cho Công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, nếu Quý cổ đông có tham dự đại hội  xin vui lòng gửi Giấy xác 

nhận về Công ty Cổ phần Dược Hã Tĩnh (trước ngày 14/05/2020), địa chỉ số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh hoặc fax theo số (0239) 3856 821. 

 


