
 
MCP: NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2009 

 
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2009 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn In Vaø Bao Bì Myõ 
Chaâu (MCP) ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 8 giô ø ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2009 taïi Hoäi tröôøng 
Coâng ty. Ñaïi hoäi goàm  caùc coå ñoâng ñaïi dieän sôû höõu cho 3.985.493 coå phaàn/5.295.324  coå 
phaàn, chieám tyû leä 75,26 % toång soá coå phaàn taïi coâng ty. 
Ñaïi hoäi ñaõ nghe HÑQT, Ban Giaùm ñoác  vaø Ban kieåm soaùt baùo caùo caùc vaán ñeà sau : 

 Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2008. 
 Baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt veà coâng taùc giám sát thẩm định taøi chính trong 

naêm 2008. 
 Baùo caùo cuûa HÑQT trong naêm 2008. 
 Báo cáo kiểm tóan của AFC. 
 Keá hoaïch SXKD naêm 2009 vaø caùc bieän phaùp thöïc hieän. 
 Phöông aùn söû duïng lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ từ lợi nhuận sau thuế naêm 

2008. 
 Phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 82.000.000.000 đồng bằng cách 

chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. 
 Đề nghị chọn tổ chức kiểm tóan năm 2009 là Công ty Kiểm tóan và Tư vấn 

Tài chính Kế tóan (AFC).  
 Uûy quyeàn cho HÑQT giaûi quyeát 1 soá vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa ÑHCÑ 

 
Qua thaûo luaän, caùc coå ñoâng tham döï ñaõ nhaát trí bieåu quyeát thoâng qua Nghò quyeát ñaïi hoäi 
vôùi caùc noäi dung sau: 
 

1. Keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2008: 
Coù 100 % coå ñoâng tham döï ñaïi hoäi taùn thaønh  vôùi  baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh 
doanh naêm 2008 : 

 Doanh soá  208.063.647.944 ñoàng
 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 21.129.791.580 ñoàng
 Thu nhaäp coâng ty 29.576.442.110 ñoàng

 Lôïi nhuaän sau thueá 18.376.576.786 ñoàng
 Khaáu hao taøi saûn coá ñònh 11.199.865.324 ñoàng

 
2. Phấn đấu thực hiện keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 : 

Coù 99,89% coå ñoâng tham döï ñaïi hoäi taùn thaønh  vôùi keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 
2009 vaø caùc bieän phaùp thöïc hieän  goàm caùc chæ tieâu phấn đấu như sau : 

 Doanh thu (Coù VAT) : 200.000.000.000 ñoàng 
 Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 12.000.000.000 ñoàng 
 Cổ tức năm 2009 :  10%/vốn điều lệ. 

 
3. Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Quaûn trò - Ban kieåm soaùt và báo cáo của AFC : 



Ñaïi hoäi nhaát trí 100% thoâng qua  : 
 Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò veà vieäc thaåm ñònh taøi chính vaø hoaït ñoäng SXKD 

naêm 2008 cuûa coâng ty. 
 Baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt veà tình hình kieåm soaùt hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng 

ty naêm 2008  
 Báo cáo kiểm tóan của Công ty Kiểm tóan và Tư vấn Tài chính Kế tóan (AFC) năm 

2008 tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. 
 
4. Coå töùc naêm 2008: 
Ñaïi hoäi nhaát trí coå töùc naêm 2008 baèng tieàn laø 20%/voán ñieàu leä vôùi 100 % coå ñoâng 
tham dự đại hội taùn thaønh. 

 
5. Phaân phoái lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ từ lợi nhuận sau thuế  naêm 2008: 

Ñaïi hoäi bieåu quyeát vieäc  thoâng qua phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän vaø  trích laäp caùc quyõ 
cuûa Coâng ty từ lợi nhuận sau thuế naêm 2008 vôùi 100 % coå ñoâng taùn thaønh. Noäi dung cuï 
theå nhö sau : 
 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá:     21.129.791.580 ñoàng 
 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp:   2.753.214.794 ñoàng 
 Toång lôïi nhuaän sau thueá     18.376.576.786 ñoàng 

 Trích 5% laäp Quyõ döï tröõ baét buoäc:     918.828.839 ñoàng 
 Trích 6,53% laäp quyõ Khen thöôûng vaø Phuùc lôïi:     1.200.000.000 ñoàng 
 Trích 57,43 % chia coå töùc (20%/voán ñieàu leä):   10.553.932.000 ñoàng 

• Coå töùc ñôït 1 : (10%/6 thaùng ñaàu naêm 2008)     5.276.966.000 ñoàng 
• Coå töùc ñôït 2 : (10%/6 thaùng cuoái naêm 2008) 5.276.966.000 ñoàng 

 Trích   24,04 % vaøo Quyõ Phaùt trieån saûn xuaát: 4.417.455.572 ñoàng 
 Trích  5 % laäp Quyõ Khuyeán maõi khaùch haøng:   918.828.839 ñoàng 
 Trích 2% quyõ hoaït ñoäng cuûa HÑQT, BKS : 367.531.536 ñoàng  

 
6. Chi phí hoaït ñoäng cuûa HÑQT, BKS trong naêm 2008:  

Ñaïi hoäi bieåu quyeát vieäc  thoâng qua chi phí hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø Ban kieåm soaùt trong 
naêm 2008 laø 209.241.919 ñoàng vôùi 100 % coå ñoâng taùn thaønh. 

 
7. Phương án tăng vốn điều lệ lên 82.000.000.000 đồng bằng cách chia cổ phiếu 

thưởng cho cô đông hiện hữu theo tỷ lệ 100 : 55: 
 

Ñaïi hoäi bieåu quyeát veà vieäc phát hành cổ phiếu,  taêng voán ñieàu leä leân  82.000.000.000 

ñoàng taïi  Coâng ty vôùi 100 % coå ñoâng taùn thaønh. Noäi dung cuï theå nhö sau: 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

- Loại chứng khoán phát hành:  Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần. 



- Tỷ lệ hưởng cổ phiếu thưởng: Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt 

danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 55 cổ phiếu (tỷ lệ 100:55). Soá löôïng coå 

phaàn seõ ñöôïc laøm troøn xuoáng ñeán haøng ñôn vò. 

- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành:  2.900.000 cổ phần. 

- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:  29.000.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:  

 Từ  nguồn “Thặng dư vốn” theo Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan tại 

thời điểm 31/12/2008: 16.000.000.000 đồng. 

 Từ nguồn “Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh” theo Báo cáo tài chính đã 

được kiểm tóan tại thời điểm 31/12/2008 là: 13.000.000.000 đồng 

- Mục đích phát hành:  Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 

cho cổ đông hiện hữu.  

 
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng nhaát trí giao cho HÑQT  thöïc hieän caùc coâng vieäc lieân quan 
sau khi ñaõ ñöôïc UBCKNN caáp giaáy pheùp chaáp thuaän. 

 
Ñaïi hoäi bieåu quyeát veà vieäc ñaêng kyù nieâm yeát boå sung  soá löôïng 2.900.000 coå phieáu trong 
ñôït phaùt haønh laàn naøy  vôùi 100 % coå ñoâng taùn thaønh.  
 

8. Uûy quyeàn cho HÑQT giaûi quyeát moät soá vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng : 

Ñaïi hoäi bieåu quyeát veà vieäc uûy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò giaûi quyeát moät soá vaán ñeà 
thuoäc thaåm quyeàn cuûa ÑHÑCÑ vôùi 100% coå ñoâng taùn thaønh. Noäi dung cuï theå nhö sau: 

1. Quyeát ñònh cô caáu toå chöùc, boä maùy quaûn lyù, nhân sự cuûa Coâng ty, thuø lao của 
thaønh vieân HÑQT, BKS và toång quyõ löông CB CNV. 

2. Quyeát ñònh phöông aùn lieân doanh lieân keát trong vaø ngoaøi nöôùc. 

3. Quyeát ñònh phöông aùn xaây döïng cô sôû vaät chaát, trang bò kyõ thuaät, ñaàu tö  phaùt 
trieån . 

4. Quyeát ñònh phöông aùn goùp voán, mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp vaø toå chöùc tín 
duïng khaùc. 

9. Löïa choïn Coâng ty kieåm toaùn : 
Ñaïi hoäi nhaát trí  vôùi 100 % coå ñoâng thoâng qua vieäc choïn Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp taïi 
Coâng ty CP In vaø Bao bì Myõ Chaâu trong naêm taøi chính 2009 laø Coâng ty Kieåm toaùn vaø Tö 
vaán taøi chính keá toaùn (AFC). 
 


