
 
 

  

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG NGHỆ  SAO BẮC ĐẨU     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019 
Số:    03/NQ-ĐHCĐ-2019 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 

năm 2010; 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty; 
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 04 

năm 2019, 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU 
QUYẾT NGHỊ 

 
Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi niên độ tài chính cho Công ty cổ phần Công 
Nghệ Sao Bắc Đẩu, cụ thể như sau: 
 

1. Niên độ tài chính hiện tại: 
Năm tài chính hiện tại Công ty đang áp dụng niên độ từ ngày 01 tháng Một 
hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai cùng năm. 
 

2. Thay đổi niên độ: 
Năm tài chính của Công ty sẽ có niên độ từ ngày 01 tháng Tư và kết thúc vào 
ngày 31 tháng Ba của năm kế tiếp liền kề. 

 Thời gian áp dụng: từ năm 2019. 
Theo đó:  

 

• Năm tài chính 2019 gồm 2 giai đoạn (niên độ): 
 

+ Giai đoạn chuyển đổi (do áp dụng niên độ mới): Niên độ chuyển tiếp 
bắt đầu từ ngày 01 tháng Một năm 2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng 
Ba năm 2019.  
 

+ Giai đoạn áp dụng niên độ mới: bắt đầu từ ngày 01 tháng Tư năm 
2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm 2020. 
 

Báo cáo tài chính sẽ được lập riêng cho từng giai đoạn/niên độ. 
 

• Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: bắt đầu từ 
ngày 01 tháng Tư và kết thúc vào ngày 31 tháng Ba năm kế tiếp. 



 
 

;  
 
Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục 
pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán này theo đúng quy định của pháp 
luật và công bố thông tin theo quy định. 
  
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm 
soát, Tổng Giám Đốc, Các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu có 
trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này. 
 
 

 Thay mặt ĐHCĐ 
Chủ tọa Đại hội 

 
                                                       
 
 

                                                                 (đã ký) 
                                                         Trần Anh Tuấn 

 


