
 

CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ MHT 2022 

2022 MHT’S AGM PROPOSED MATTERS  

 

Số/No 

 

Vấn đề/Matters 

 

1.  Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của 

Hội đồng Quản trị trong năm 2021 

To approve the Board of Directors’ report on management and performance 

results of the Board of Directors in 2021 

2.  Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong 

Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021 

To approve the report on activity of Independent Member of the Board of 

Directors in Audit Committee in 2021 

3.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công Ty TNHH 

KPMG kiểm toán 

To approve the 2021 financial statements of the Company audited by KPMG 

Company Limited 

4.  Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công Ty 

To approve the 2022 business plan of Company on a consolidated basis 

5.  Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2021 

To approve the plan for distribution of the Company’s dividend for 2021 

6.  Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 

To approve the advance of dividend of 2022 

7.  Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2022 

To select the Company’s auditing firm in 2022 

8.  Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty trong năm 

2022, và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao 

gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2022 

To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2022 

and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, 

including committees under the Board in 2022 

9.  Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị 

To approve the issuance of new shares under ESOP according to the Proposal 

of the Board of Directors 

10.  Thông qua phương án chào bán cổ phần mới của Công Ty. 

To approve the plan for issuance of new shares of the Company. 

11.  Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên 

và Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên vào Công ty Cổ 

phần Masan High-tech Materials 

To approve the merger of Masan Thai Nguyen Resources Company Limited and 

Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited into Masan High-Tech 

Materials Corporation 

12.  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

Other matters under the authorization of the General Meeting of Shareholders 

 


