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KMR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 
Ngày 11/04/2009, Công ty CP Mirae (mã CK: KMR) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của 41 cổ đông, đại diện cho 9.079.676 cổ 
phiếu, chiếm tỷ lệ 69,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và 
thông qua các vấn đề sau:  

 

ĐIỀU 1 Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2009, bao gồm: 

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu 
chủ yếu 

Doanh thu các khoản mục của Công ty 

STT Khoản mục Giá trị (đồng) 

 Doanh thu bán hàng hoá 169.708.953.103

1 Doanh thu hàng bán Padding (tấm bông chần) 105.123.214.897

2 Doanh thu hàng bán Quilting (bông tấm) 23.069.360.728

3 Doanh thu hàng bán Bedding 23.764.806.278

4 Doanh thu bán máy 17.751.571.200

Bảng kết quả kinh doanh năm 2008 

Chỉ tiêu Năm 2007 9 tháng năm 
2008 

3 tháng cuối 
năm 2008 Năm 2008 

Doanh thu thuần 131.125.840.001
 

104.355.592.209 
  

65.353.360.894  
 

169.708.953.103

Lợi nhuận gộp bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 38.413.291.988

 
25.241.332.810 

  
18.864.369.432  

 
43.831.734.353

Tổng lợi nhuận trước thuế 22.786.987.549
 

9.090.844.071 
  

17.572.461.348  
 

16.221.182.094

Lợi nhuận sau thuế 20.554.555.008
 

7.998.128.590 
  

16.545.157.990  
 

14.817.196.818
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Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 15,68% 7,66% 25,32% 8,73%

 

Doanh thu thuần: 169.708.953.103 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm linh tám 
triệu chín trăm năm mươi ba nghìn một trăm linh ba đồng) 

Lợi nhuận sau thuế: 14.817.196.818 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ tám trăm mười bảy triệu một 
trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm mười tám đồng) 

Tăng trưởng lợi nhuận so với năm 2007 (-1.727.961.172 đồng) giảm 16,59%  

Tỷ lệ tán thành: 9.079.676  cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

2. Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị 

Đại  hội  đã  thông  qua  Báo  cáo  hoạt  động  năm  2008  của  Hội  đồng  quản  trị  với  tỷ  lệ  tán 
thành: 9.079.676 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

3. Báo cáo về hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát 

Đại hội đã thông qua Báo  cáo  hoạt  động  năm 2008 của  Ban  kiểm  soát  với  tỷ  lệ  tán  thành: 
9.079.676 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau: 

Chỉ tiêu Năm 2009 % tăng so với năm 2008

Vốn điều lệ (đồng) 132.870.660.000 0,00%

Doanh thu bán hàng hoá 227.500.000.000 34,05%

Doanh thu hàng bán Pading 99.750.000.000 -5,11%

Doanh thu hàng bán Quilting 45.500.000.000 97,23%

Doanh thu hàng bán Bedding 52.500.000.000 120,91%

Doanh thu bán nệm  26.250.000.000 -

Doanh thu bán máy 3.500.000.000 -80,28%

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 42.787.500.000 188,77%

Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ(%) 32,20% 188,77%

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ tán thành: 9.078.976  cổ phần, 
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chiếm 99,99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 

Đại hội đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2009 là 5% với tỷ lệ tán thành: 8.998.486  cổ phần, 
chiếm 99,11 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 

ĐIỀU 4 Thông qua bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty  

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có bổ sung ngành nghề  kinh 
doanh với tỷ lệ tán thành: 9.079.676 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008  

Kế hoạch trích lập các Quỹ năm 2008 

Đơn vị:  đồng 

STT Khoản mục Năm 2008 

1 Lợi nhuận sau thuế 15.095.627.464

2 Trích quỹ 

 - Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST )  
   754.781.373 

 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)  
754.781.373 

 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)  
754.781.373 

 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST ) 
1.509.562.746

3 Lãi chia cổ đông Không có

4 Lợi nhuận giữ lại (bổ sung Quỹ đầu tư phát triển)                          11.321.720.598  

Đại hội đã thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ tán thành: 9.079.676 cổ 
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 6 Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2008 và đề xuất thù lao cho 
HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009  

Năm 2008 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao. 

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau: 

o Thù lao cho Hội đồng quản trị là: 3.000.000 đồng/người/tháng 
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o Thù lao cho Ban kiểm soát là: 2.000.000 đồng/người/tháng 

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành: 9.079.676 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia 
biểu quyết. 

ĐIỀU 7 Thông qua Quy chế quản trị Công ty 

Đại hội đã thông qua Quy chế quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 9.079.676 cổ phần, chiếm 100 % 
tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 8 Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT và BKS 

Thông qua việc bổ sung bà Nguyễn Thu Hằng vào Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành: 9.079.676 cổ 
phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 9 Thông qua Công ty kiểm toán năm 2009 theo danh sách và bổ sung 03 Công ty 
kiểm toán: KPMG, E&Y, PWC. 

Đại hội thông qua công ty kiểm toán năm 2009 là một trong các công ty trong danh sách tờ trình và 
bổ sung với tỷ lệ tán thành: 9.079.676 cổ phần, chiếm100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. 

ĐIỀU 10 Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mirae có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội 
đồng Cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và 
phù hợp với quy định của Pháp luật. 


