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,CHƯƠNG TRÌNH
h ộ i đ ồ n g  c ồ  đ ô n g  t h ư ờ n g  n iê n  2021

Dự kiên ngay.27/4/2021 tại Hội trường Công ty cố phần Bia Hà Nội Nam Định - sổ  5, đường Thái Bình , TP
Nam Định

STT NỘI DƯNG CHỦ TRÌ
THỜI 
GIAN 

BẮT ĐẦU

THỜI

I THỦ TUC KHAI MAC 
•  •

1
Đón tiếp khách m ời, cổ đông

Ban tổ chức 08:00 ' 08:30Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết

2 Tuyên bố lý do, giới th iệu  thành  phần tham  dự Đại hội B an tô chức
08:30 08:35

3 Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Công bố Quyết định 
thành lập Ban Kiểm tra tư cách c ổ  đông Bà Chi 08:35 08:40

4 Báo cáo kết quả kiểm  tra  tư  cách cổ đông tham  dự ĐH Ban KTTCCĐ 08:40 08:45

5 Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Bà Chi 08:45 08:50

II CHƯƠNG TRÌNH ĐAI HỒI
• •

1 Báo cáo của Ban giám đốc Ông Thắng 08:50 09:00

2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 Bà Chi 09:00 09:05

3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 Bà Thanh 09:05 09:10

4 Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS C hủ tọa 09:10 09:40

4.1 Đọc thông báo thay đổi và giới thiệu nhân sự tham gia BKS của Hội 
đồng quản trị HABECO

4.2 Thông qua tờ trình về việc miên nhiệm và bấu bô sung thành viên 
Ban Kiên soát

4.3 Công bỗ quy chế đề cử, ứng cử vào BKS
4.4 Đại hội tiến hành bầu cử

5 Các Tò' trình Đại hội:
Theo phân 

công của Chủ 
tọa

09:40 10:25

5.1 Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phổi lơi nhuân năm 
2020 Bà Diệp

5.2 Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 Ông Thắng
5.3 TTphương án PPLN, KHvà mức cổ tức dụ kiến năm 2021 Bà Diệp

5.4 TT quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 
2020 và mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2021 Bà Chi

5.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Bà Thanh



5.6
a. Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi điều lệ hoạt động;
b. TT v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
c. TT v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
d. TT v/v bô sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

Ông Thắng

6 Đại hội thảo luận các nội dung trình  Đại hội C hủ tọa 10:25 11:00

7 Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS tía n  Kiem
11:00 11:05

8 Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ  trình  tại Đại hội Chủ tọa 11:05 11:15

9 Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ  trình
tí an Kiem

11:15 11:20
III TỔNG KÉT ĐAI HÔI 

• •

1 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội B an Thư ký 11:20 11:25
2 Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2021 Chủ tọa 11:25
3 Bê m ạc Đại hội Chủ tọa 11:30

BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
RƯỢU - NƯỚC GIẢI K ^ T  HÀ NOI Đôc lạp T do - Hạnh húc

CÔNG TY CỎ PHẦN — — _____ —    - __

b i a  h a  NỌI - NAM ĐỊNH Nam Định, ngày I ỉ  tháng 03 năm 2021

Số: /QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYÉT ĐỊNH  
V /v thành lập ban Tồ chức Đai hôi đồng cồ đỏng năm 2021

CH Ủ TỊCH H Ộ I ĐỒNG Q UẢN TRỊ 
CÔNG TY CP BIA H À NỘ I -  NA M  ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/20*20-

Điều C6ng ty c ổ  Phần Bia Hà Nội -  Nam Định đã được Đại hội đồn* cồ  
đong thường niên năm 2018 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018’
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 
-C ăn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 12/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty 
Theo đê nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định

**' *“

QUYẾT ĐỊNH:
Điêu 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ  phần 

Bia Hà Nội -  Nam Định gồm các ông(bà) có tên sau:

r ^ 3-1T1 đo c : Trưởng ban
2 /Ong Vũ Thế Tường -PhóG iám  Đốc: ú *  viên

3/, Bì T, trách Ké toán: ủ y  viên
4/ Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trường Ban KS: Uy vien

5 /Bà: Đặng Thị Thúy . Trường phòrig KTCN-KCS: Uy viên
6/ Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó phồng TCHC: Uy Viên
7/ Ong Vũ Hoài Nam - Phó phòng Kế toán ủ y  viên

n„ả ,Đi^  2' CÓ !*!ệm vụ ,ổ chức và thực hiện nhi«m vv sau « y :  Giúp Hội đồng
- T s  ty hiện các CÔng việc chuẳn bị và ^ ứ c  Đại hội hội đông cô đongnăm 2021 theo đúng quy định.

Ban tô chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội

, • Đf  V '  Q.u.yết định này CÓ hiệu lực thi hành ^ á từ ng iy w  Các Ôns  (Bà) Trưởng 
rường các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điêu 1 chiểu quyết đjnh thi h tah  .

Nơi nhân: TM. HỌI ĐỒNG QUAN TRỊ
-H Đ Q T(B /c) ^  TỊCH
- BKS
- Cá nhân



TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
RƯỢU - N ư ơ c  GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHẦN  :---------- :-----------

BIA HẢ NỘI - NAM ĐỊNH Nam Định, ngày I ĩtháng 3 năm 2021

Số: /QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYẾT ĐỊNH
V/v  thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2021

CH Ủ TỊCH H ỘI ĐỒ NG  QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CP BIA H À NỘ I -  NAM  ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-
- Căn cứ Điêu lệ Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định đã được Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2018 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018'
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 12/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty 
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định

QƯYÉT ĐỊNH:
Điêu 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định gồm các thành viên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - ủ y  Viên
3. Bà Lê Thị Thi - ủ y  viên

Điêu 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông 
hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CMNV/HỘ chiếu, thòng báo họp, Giấy ủy quyên 
...) đê kiêm tra tính hợp lệ vá đối chiếu với danh sách cồ đông có quyền dự họp chốt tai 
thài điếm ngày 02/04/2021; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tu 
cách cô đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiêm tra tư cách cô đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Ằ f iều 3: Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội 
đông cô đông 2021 và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhân: TM. HỌI ĐONG QUAN TRI
- HĐQT( B/c) -  CHỦ TỊCH

- Cá nhân 1 X
- Các đơn vị 
L ư u : TCHC



TỐ NG CÔ N G  TY CỐ PH Ầ N  BIA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RU Ọ U  - N ư ơ c  GIAI K H A r H A  NỌI Đôc lập - Tự do - Hanh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH ---------------------------------------

Nam Định, ngày 5. thảng năm 2021

QUY CHÉ TỎ CHỨC 
ĐẠI H Ộ I ĐỒNG CÒ ĐỒNG TH ƯỜNG  NIÊN NĂM  2021 

CÔNG TY C Ỏ PHẢN BĨA HẢ N ộ ĩ  - NAM  ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 
Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên của Công ty cổ phần Bia Iià Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định 
và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội 
đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tưọng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế 
này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 
diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 
phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ



Ị

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu 
tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện 
được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trám (33%) tổng số phiếu biểu 
quyết trở lên.

3. Trường họp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại 
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 
người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu 
tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong 
trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc- vào 
số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và 
có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ 
đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện cổ  đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ 
phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 
02/04/2021) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ 
chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trườíig; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. 
Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội 
đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy 
chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn 
đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
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2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông 
qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và 
tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưỏng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 
hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 
50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công 
ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;

- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, 
bầu cử hoặc đcm thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Thảo luận tại Đại 'hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 
các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

- Cô đông tham dự Đại hội đăng ký phát biêu băng việc giơ tay đề nghị phát 
biếu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ toạ.

2. Cách thức phát biểu: c ổ  đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những 
nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù họp với nội dung chương trình nghị sự của Đại 
hội đã được thông qua. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập 
chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất 
lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thác mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ 
định sẽ giải đáp các ý kiến- thác mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn 
bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo 
luận và lây biêu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu 
biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. 
Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:



- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ  đông/đại diện c ổ  đông biểu quyết 
đông ý hoặc không đông ý thông qua mốt vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo 
sự điêu hành của Chủ tọa đông thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải 
rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách 
nhiệm liên hệ với Ban Tô chức đê gửi lại thẻ biêu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông 
đó không thông báo với Ban Tô chức thì cô đông đó coi như đã đồng ý với tất cả 
những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung đừợc trình 
bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm 
phiếu trước Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu 
quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Điều 11: Biên bản, Nghị qủyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông 
qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của 
Công ty cô phân Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biêu dự họp Đại hội phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Kiều Chi
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TỔNG CÔNG TY CÔ PHẦN BIA- 
Rượu - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày .5. t h á n g n ă m  2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC 
ĐÁNH  GIÁ H O ẠT ĐỘ NG  SẢN XUẤT K INH  DO AN H  NĂM  2020 

VÀ KẾ HOẠCH  NĂM  2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Bước sang năm 2020, nhu cầu, sức mua tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của Luật 
phòng chông tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 Nghị định 
100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chình trong lĩnh vực giao thông 
đương bọ va đương săt đã có tác động mạnh đên hành vi sử dụng rượu bia của người 
tiêu dùng, cùng với ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 gây tác động nghiêm trọng đến các 
ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành thương mại, dịch vụ.

Những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cùng với biến đổi 
khi hạu, thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư 
chính như malt, hoa houplon, bột mỳ, gạo ... .Ngay từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 
giá cả của malk, hoa houplon, gạo đã có biến động tăng cao

Ve chinh sach cua Nhà nước: Thuê suât thuê tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia
duy trì ở mức cao 65%, chính sách hạn chế sử dụng bia và đồ Uống có cồn một số
chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn với chi phí sản xuất kinh 
doanh.

Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả 
thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan đang diễn ra thường xuyên



Tình hình thời tiết: Nhìn chung trong năm 2020 tương đối thuận lợi hơn năm 
trước.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế 
hoạch năm và bằng 88,4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 
107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ năm 2019. .

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,534 
triệu lít băng 109,5% kê hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

2. về sản xuất kinh doanh bánh mỳ và nước uống tinh khiết:

- Sản xuất Bánh mỳ đạt 737 tấn bằng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98,95% 
cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn do có rất 
nhiêu lò bánh tư nhân làm giả Bánh mỳ Ba Lan, các loại bánh mỳ chất lượng kém rao 
bán với giá rẻ. Ngoài ra có rất nhiều loại bánh mỳ vớí mẫu mã đa dạng cạnh tranh trên 
thị trường nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 0,275 triệu lít bằng 87,64% Kế 
hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

3. Hiệu quả SXKD năm 2020:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,298 tỷ đồng bằng 143,9 % kế hoạch và 81,3% cùng 
kỳ 2019.

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội lãi 161 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2019 là 86 triệu đồng.

- Bia hơi địa phương các loại lãi 417,7 triệu đồng bằng 80,3% cùng kỳ và 156% 
kê hoạch (Bia Hà Nội -  Nam Định lỗ 23,4 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí 
về bao bì vỏ chai, Bia tươi Hanabeco lãi 441 triệu đồng bằng 186% kế hoạch và 65 4% 
cùng kỳ).

- Bánh mỳ lãi 380 triệu đồng bằng 116,5% kế hoạch và 62% cùng kỳ. Bánh mỳ 
giảm lãi 232 triệu đồng do nguyên nhân sản lượng tụt giảm 8,55 tấn.

- Nước lọc tinh khiết lãi 30 triệu đồng đạt 152,5% so với kế hoạch

- Vận tải lỗ 2,4 triệu đồng đã giảm lỗ so với năm 2019 là 59,9 triệu đồng do giá 
xăng dầu giảm trong năm.
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- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 1,405 tỷ đồng bằng 92,6% kế hoạch và 93,3% 
cùng kỳ 2019.

- Hoạt động tài chính lãi 742 triệu đồng bằng 135% kế hoạch và bằng 69,2% 
cùng kỳ.

- Nộp ngân sách 27,908 tỷ đông đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89,5% cùng kỳ .

- Mức chia cổ tức dự kiến: 8%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020, trong đó có thực hiện cải tạò sửa chữa 
kho nguyên vật liệu, mua sắm bổ sung thiết bị máy móc sản xuất Bia và phương tiện 
xe ô tô vận tải.... đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong 
năm . Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy 
định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời 
đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 4,162 tỷ đồng.

Trong ãó:

- Xây lắp: 0,862 tỷ đồng (Gồm cải tạo sửa chữa kho NVL).

- Máy móc thiết bị: 2,815 tỷ đồng (hệ thống máy rửa chiết Keg 2 lít và các thiết 
bị sản xuất Bia).

- Phương tiện vận tải: 0,485 tỷ đồng ( Xe ô tô tải Hundai)

5. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển 
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn 
mơ rọng thị trương, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến 
mại hỗ trợ khách hàng.

Tiêp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản 
lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng)-

Tang cuơng kiem tra đam bảo chât lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm các 
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 22000: 
2018, 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện 
pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....
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- Do có sự thay đổi lớn chính sách thuế tiêu thu đặc biệt tác động lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã tổ chức họp bàn về sản xuất kinh doanh, 
biện pháp tháo gỡ những khó khăn và những biện phát triển mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện 
pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng 
Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền 
lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm 
bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn 
không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức thu nhập 
bình quân đạt 6,097 triệu đồng/người/ tháng.

- Phôi kêt hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện ngưòi lao động hưởng 
ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực 
hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI 

KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất 
thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước 
về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công 
ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng 
cường công tác kiêm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm 
ôn định sản xuât, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng giữ 
vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2020 dự báo tình hình 
năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2021 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 KH 2021
Tỷ lệ 

KH/CK 

(%)

1 Sản lượng tiêu thu

1.1 Bia hơi các loại Triệu lít 5,602 5,830 104,07%

- Bia hơi Hà Nội Triệu lít 4,068 4,100 100,79%
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TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 KH 2021
Tỷ lệ 

KH/CK 

(%)

- Bia hơi Hà Nội - Nam 
Định

Triệu lít 1,534 1,730 112,78%

1.2 Bánh mỳ Ba Lan Tấn 737 740 100,4%

1.3 Nước Lọc Triệu lít 0,275 0,28 101,7%

2 Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 56,305 58,592 104,06%

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 27,659 28,841 104,27%

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3,298 2,295 69,59%

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,808 1,836 65,38%

6 Mức chia cổ tức: 6%

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba lan, tăng 
cường quản lý chât lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống 
quản lý chất lượng của Tổng công ty.

- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2021 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công 
ty hạn chế đầu tư và chỉ bổ sung đầu tư 01 máy chiết Keg 100-120Keg/h 01 máy 
thanh trùng chai Pet và xây 01 lò Bánh mỳ thử nghiệm, tạm thời lùi việc đầu tư hệ 
thông CIP tự động tank lên men đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa 
chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

s  Tiếp tục du)/ trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 va 22000.: Ẩ)18 * 14001-2015 của Tông Công ty

Tiêp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào 
những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi 
phí chiêm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí 
sửa chữa máy móc thiết bị.

'S Thực hiẹn ke hoạch đâu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng tiến độ 
hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

- Công tác quản lý lao động:



s  Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch 
tuyên dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của 
HĐQT, tiêp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc .

s  Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà
soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực
hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao đọng luật Bảo 
hiểm.

s  Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra 
giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực'hiện 
nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

s  Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong 
công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO an toàn vệ 
sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định k ỳ ...

- về công tác thị trường:

^  Tiep tục tạp trung đâu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển 
thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- NĐ. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường 
các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.

'S Tiep tục thực hiện sự chỉ đạo của Tông Công ty về tăng cường công tác quản 
lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng mới)-

s  Tang cường kiêm tra đảm bảo chât lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm các 
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!
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TỔNG CÔ N G  TY c ổ  PH Ầ N  BIA- 

Rượu - N Ư Ớ C GIẢI K H Á T H À  NỘI 

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày s .  thảngỳ... năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
VẺ KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM  2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin 
trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội 
đồng quản trị {“HĐQT") trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Báo cáo kết quả'hoạt động năm 2020:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

Trong những tháng đầu năm 2020, ngành Bia - Rượu - Nước giải khát nói chung 
và hoạt động sản xuất kinh doanh bia hơi của Công ty nói riêng đã phải chịu tác động 
kép bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ vả đường sắt và ảnh hưởng dịch Covid -19. Theo đó, nhiều nhà 
hàng, khu du lịch đã phải tạm ngừng hoạt động, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia 
giảm mạnh. Đây là một biến động lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

Đối vói hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Cône ty 
cũng chịu tác động của tình hình dịch bệnh, cách ly xã hội trong những tháng đầu năm 
2020 .

lừ  tháng 5/2020, sau khi dịch bệnh Covid - 19 đã được kiểm soát, với yếu tổ 
thuận lợi của thời tiết, cùng với sự chuẩn bị tốt các nguồn lực từ trước,hoạt động sản 
xuât kinh doanh của Công ty đã nhanh chóng đi vào ổn định, khai thác tối đa nhu cầu 
thị trường trong những tháng cao điểm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế 
hoạch năm và băng 88.4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó:Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 
Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

2020:
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năm 2019.Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 
1.534 triệu lít bàng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

San xuat Bánh mỳ đạt 737 tân băng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98 95% 
cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 0,275 triệu lít bằng 87 64% Kế 
hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 57,324 tỷ đồng đạt 104,55% kế hoạch và 
bằng 92,4% cùng kỳ.

- Nộp ngân sách là 27,908 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89 5 % cùng
kỳ .

- Lợi nhuận trước thuế là 3,298 tỷ đồng đạt 143,9% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 2,808 tỷ đồng đạt 153,2% kế hoạch.

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo đúng phương 
án chi trả cô tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua

- Kể hơạch chia cổ tức năm 2020 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 
2020 thông nhât thông quà. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2020, Công ty xây dựng 
phương án phân phôi lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2020 dự kiến 
là 8% đê trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020:

Trong nam 2020, đê chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty, HĐQ ĩ  thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành theo sát 
các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 11 
Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua 
được giám sát tiên độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 thông qua các vấn đề chính sau:

a) về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-

Thong qua ket quả sản xuât 6 tháng đâu năm 2020 và kế hoạch triển khai 6 
tháng còn lại năm 2020.

b) về công tác tổ chức - lao động :
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- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiện kỳ 
2020-2025 và phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Thống nhất phân công bà Trần Thị Diệp chức vụ Phó phòng Kế toán Tài 
Chính đảm nhiệm Phụ trách phòng kế toán tài chính từ ngày 01/7/2020 thay thế ông 
Lê Vũ Đại về nghỉ chế độ bắt đầu từ ngày 01/07/2020.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thư là thư ký HĐQT thay thế bà Trần 
Thị Diệp kể từ ngày 01/10/2020.

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, 
quản lý giai đoạn 2020-2021.

c) về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

- I rong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành 
các quy chế, quy định: Quy chế bán hàng, Quy định quản lý quỹ tiền mặt.

- HĐQT Công ty đã thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và 
Hoạt động; Quy chế Quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ 
đông xem xét thông qua.

d) về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm
2020 :

- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư chuyển tiếp 
từ năm 2019: Cải tạo sửa chữa kho nguyên liệu; hệ thống máy rửa keg 2 lít và các thiết 
bị sản xuất bia.

- Phê duyệt chủ trương mua ô tô tải phục vụ công tác bán hàng; phần mềm bán
hàng.

- Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục 
vụ SXKD năm 2020.

- Thống nhất chủ trương lùi thời điểm đầu tư hệ thống máy chiết keg 120 
keg/giờ sang kế hoạch đầu tư năm 2021..

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối vói Ban Giám đốc:

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó, đưa ra 
các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc tron? công tác điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

Việc cung câp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban Giám đốc thực hiện 
thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban
Giám đốcnghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực
hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối vói Giám đốc Công ty:
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Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật
Doanh nghiệp và Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đa to chuc thục hiẹn cac Nghị quyêt của Đại hội đông cô đông; và Hội đồnơ quản 
trị; điêu hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thưong xuy en bao cao, xin ý kiên chỉ đạo của Hội đông quản trị, đảm bảo công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật 
chê độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối vói các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc
linh vục đuợc phan cong. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thân trách nhiệm gương mẫu 
trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

rhực hiẹn đúng nhiệm vụ, quyên hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy 
định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Luôn chỉ đạo, điều' hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản 
xuất kinh doanh của Công ty;

Phôi họp tôt với Ban Giám đôc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT -Giám đốc- ông Đặng Quang Thắng:

■ Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được 
quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị; điêu hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư-

rhưong xuy en bao cao, xin ý kiên chỉ đạo của Hội đông quản tri, đảm bảo 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp 
luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Cônơ ty

Đa cung Hội đông quán trị và Ban điêu hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo 
đieu hanh, triên khai các giải pháp đông bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản 
phẩm.

Chu dọng tiong viẹc chí dạo, điêu hành, triên khai các công việc để ổn định 
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

c) Đối với thành viên HĐQT -  ông Vũ Thế Tường:

Ong Vu The Tươngthực hiẹn nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên 
HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định 
nội bộ của Công ty.
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Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp,
đưa ra đê xuât về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương
chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

d) Đối với thành viên HĐQT -B à Đặng Thị Thúy:

Bà Đặng Thị Thúythực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên 
HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định 
nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng £Óp 
trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công 
ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT - ông Trần Minh Tuấn:

Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành 
viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, 
quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp 
trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT Chức danh Số ngưòi ĐVT Số tiền

1 Chủ tịch HĐQT 1 Đồng 48.000.000

2 Thành viên HĐQT 4 Đồng 126.000.000

Tổng 174.000.000

II. Định huóng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi tnròng kinh doanh, sự thay 
đôi thât thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũna; như các quy định của Nhà 
nước vê hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của 
Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban 
điêu hànhtăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các 
nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chưo'ng trình hỗ trợ chăm sóc 
khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống 
nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2021 trình ĐHĐCĐ xem xét thôna 
qua như sau:
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TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 KH 2021
Tỷ lệ 

KH/CK
(%)

1 Sản lượng tiêu thu

1.1 Bia hơi các loại Triệu lít 5,602 5,830 104,07%

- Bia hơi Hà Nội Triệu lít 4,068 4,100 100,79%

- Bia hoi Hà Nội - Nam 
Định Triệu lít 1,534 1,730 112,78%

1.2 Bánh mỳ Ba Lan Tấn 737 740 100,4%

1.3 Nước Lọc Triệu lít 0,275 0,28 101,7%

2 Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 56,305 58,592 104,06%
3 Nộp ngân sách Tỷ đông

27,659 28,841 104,27%
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đông

3,298 2,295 69,59%
5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đông

2,808 1,836 65,38%
6

-------------- ----- ------------------------------
Mức chia cổ tức: 6%

,®ể tr,iể" kllai kế hoạch kinh doanh của Côn8 ‘y. HĐQTđề ra các biện pháp chi đạo 
điêu hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh 
cho cán bộ quản lý.

Thực hi^n đúnê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát

m n f a ! nh, í ược qui l định tr0ng Đ ià ' lệ tổ chức hoạt đ0n& Quy chế hoạt động của
T  I :  7 . ?  h0ạt động của Ban kiểm S0át Nânể cao năng lực quản trị, kiêm tra, 
đon đoc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên

Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua.^phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2. Công tác tổ chức sán xuất- kinh doanh:
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- 1 iêp tục tập trung đâu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển 
thị trường Bia hoi và Bánh mỳ.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên 
cứu phát triên thị trường đưa sản phẩm Bia hơi đóng chai 1 lít tiếp cận thị trường. 
Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách 
hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản 
lý thị trường, thương.hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các 
quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 
22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện 
pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....

3. Công tác đầu tư:

- Giám sát, theo dõi-việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2020.

- Định hưó-ng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực 
hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng 
cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ 
chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 định hướng hoạt động năm 
2021 của Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội- Nam Định,kính trình 
ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ẫG CÔNG TY CÔ PHẦN BIA- 
: W ớ C  GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
Yjjcp BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

y  '

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày . 5  thảng . ị .  năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020-

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty c ổ  phần Bia Hà nội - Nam định-

Căn cứ quyêt định Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2020 •

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty TNHH Dịch 
vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)

A Bar| ^ êm soát x*n cáo trước Đại Hội cổ  đông thường niên năm 2021 về 
kêt quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2020 của Công ty cô phần Bia Hà Nôi - 
Nam Định như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm sọát trong năm 2020:

Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2020 bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên

3. Ông: Phạm Mạnh Toàn - Kiểm soát viên

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tai 
các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban 
giám đôc vê các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuat kinh doanh, tài chính viec 
tuân thủ các qui định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kêt quả hoạt động:

1/ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cp Bia Hà Nội - Nam Định đã được
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt tiến hành kiểm 
toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam
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Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo 
cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt' động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, pKù hợp 
với chuẩn mực kế toán, Chế độ Kể toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy đĩrm pháp
lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các
nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được‘kiểm toán 
của công ty. Dưới đây xin trình bầy tóm tát một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 
như sau;

Tổng tài sản: 38.817.634.365 đồng

- Tài sản dài hạn 21.332.319.266 đồng

- Tài sản ngắn hạn 17.485.315.099 đồng

Tổng nguồn vốn: 38.817.634.365 đồng

- Nợ phải trả 12.458.779.740 đồng

- Vốn chủ sở hữu 26.358.854.625 đồng

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế 3.298.049.380 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2.808.603.540 đồng

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị năm 2020.

Ban Kiêm soát được mời tham dự đây đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động 
của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định 
và văn bản của HĐQT phù họp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.qua rà soát, Hội đồng quản trị và ban điều 
hành đã hoàn thành các nội dung trong nghị quyết HĐQT ( Hiện nội dung hoàn thiện 
quy chế, quy định nội bộ Công ty đang triển khai)

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
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Vê công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực
hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa
nguôn vôn nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kê toán đã nghiêm túc thực
hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy đinh 
của pháp luật.

Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương
kíp thời cho cán bộ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy đinh 
quy chế hiện hành.

Vê công tác cải tạo đầu tư mua sắm tài sản công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh: Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chi đạo Ban điều hành thực
hiện cải tạo thay thế đối với hệ thống thu hồi nước ngưng và đầu máy nén khi
kobelcoco, Đôi với hạng mục mua sắm máy chiết keg 120keg/giờ Công ty đa tạm
dừng và chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2021 sau khi người đại diện vốn có văn bản 
xin ý kiến HĐQT Tổng công ty.

Về thực hiện đầu tư năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện kế hoạch chi phí 
mua săm mậỵ móc, thiết bị với tổng mức đầu tư là 3,300 tỉ đồng. Trong đó, mua máy 
móc thiêt bị là: 2,815 tỉ đồng, mua xe vận tải là: 485 triệu đồng.

y ề .Yl ; C !hực hiện các chi tiêu kế hoạch SXKD; Năm 2020 mặc dù một năm 
khó khăn với các doanh nghiệp trong ngành, tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT sư
giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuat kinh
doanh hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng c ổ  đông thường niên năm 2020 
giao cho.

STT Các chỉ tiêu ĐVT
Thực 

hiện năm 
2019

Kế hoạch

Năm
2020

Thực 
hiện năm 

2020

Thực
hiện/kế
hoạch
(%)

So
sánh
cùng

kỳ (%)
1 Tổng sản lượng

* Bia hơi các 
loại Tr, lít 6,34 5,20 5,60 107,7% 88.3%

* Bánh mỳ Tẩn 745,55 746 737,00 98,8% 98,8%

*Nước tinh lọc Tr, lít 0,256 0,314 0,275 87,6% 107,4%
2 Tổng lợi nhuận 

trước thuế Tỉ đồng 4,06 2,22 3,29 148,2% 81%
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STT Các chỉ tiêu ĐVT
Thực 

hiện năm 
2019

Kế hoạch

Năm
2020

Thực 
hiện năm 

2020

Thực
hiện/kế
hoạch

(%)

So
sánh
cùng

kỳ (%)

3 Tổng lợi nhuận 
sau thuế

Tỉ đồng 3,22 1,83 2,80 153,0% 86,9%

4 Nộp ngân sách Tỉ đồng 31,17 25,60 27,90 108,9% 89,5%

- Sản lượng Bia năm 2020 đạt: 5,600 triệu lít bằng 107,7% so với KH năm 
bằng 88,3% so với cùng kỳ năm 2019.

- Trông đó: Bia hơi Hà nội là; 4,067 triệu lít bằng 107% so với KH năm bằng 
83,4% cùng kỳ năm 2019.

- Bia hơi Hà nội -  nam định đóng chai 0,75 lít là 590 nghìn lít đóng keg 1 lít 2 
lít 944 nghìn lít bằng 109,5% KH năm bằng 97,5% cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng Bánh mỳ năm 2020 đạt 737 tấn bằng 98,8% so với KH năm bằng 
99% cùng kỳ năm 2019.

- Tổng doanh thu đặt 57,3 tỉ đồng bằng 104,6% KH bằng 92,4% cùng kỳ

- Lợi nhuận sau thuế đat 2,808 tỉ đồng bằng 122,6% so với Kh năm và bằng 
87,2% cùng kỳ năm 2019.

 ̂Năm 2020, mặc dù các chỉ tiêu có sự sụt giảm so với năm 2019 tuy nhiên các 
chỉ tiêu căn bản như tổng lợi nhuận trước thuế/sau thuế nộp ngân sách đều vượt mạnh 
so với kể hoạch đã được Đại hội đồng cổ  đông thông qua.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Ban Điều hành:

Vơi tinh thân trách nhiệm, xây dựng và họp tác trong quá trình hoạt động thực
hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi va đóng
góp ý kiến thăng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy
chê nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm Toát
cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản
xuật kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính 
sách, chế độ quy định.

5/ Y kiến của c ổ  đông:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bàng 
văn bán của c ổ  đông về các sai phạm cùa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm 
soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.
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III/ Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Mặc dù, năm 2020 so với nhiều khó khăn như: dịch bệch covid dẫn đến cả nước 
thực hiện giãn cách xã hội và Nghị định 100 có hiệu lực dẫn đến sức tiêu thụ của thị 
trường sụt giảm.Bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công nhân viên 
góp phần thúc đẩy Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 thông qua.

Tuy nhiên,bước sang năm 2021 được dự báo là dịch bệnh vẫn tiếp tục theo 
chiêu hướng phức tạp bên cạnh đó, Nghị định 100 vẫn là rào cản lớn trong việc hạn 
chê nhu cầu tiêu thụ, do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động 
sản xuát kinh doanh Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt. Nâng cao hiệu suất hoạt 
đọng may móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty

Cân thực hiện tôt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại
định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhâp cho người lao 
động.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản 
lý các câp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nang cao ý thức 
trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm Bánh mỳ và sản phẩm nước tinh 
lọc, đây cũng là hai sản phẩm ít chịu tác động của covid và Nghị định 100

^Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với 
Hội đông quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2020, đã được tất 
cả các kiêm soát viên nhất trí thông qua /

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIẺM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh
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TỒNG CÔNG TY  CÔ PH Ầ N  BIA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RUỢU - N ư ơ c  GIAI K H Á T H À  NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HẢ NỘI -NAM ĐỊNH ---------------------------------------
Nam Định, ngày tháng ý... năm 2021

TÒ TRÌNH
V/vthông qua Báo cáo tài chính và Phưong án phân phối lọi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòìig niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã đuực Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội- Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty TNHH 
Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội- Nam Định kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phưong án phân phối lợi nhuận năm 
2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020của Công ty CP Bia-Hà Nội - Nam Định đã được 
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành 
kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các 
quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định 
công bổtheo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: 
http://www.biahanoinamdinh.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 
của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch 
vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tỉnh: Đồng

STT CHỈ TIÊU SÓ LIỆU TRÊN BCTC 
(VNĐ)

A TÀI SẢN -  NGUỒN VÓN
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STT CHỈ TIÊU
SỐ LIỆU TRÊN BCTC 

(VNĐ)

I Tổng tài sản 38.817.634.365

1 Tài sản ngắn hạn 17.485.315.099

2 Tài sản dài hạn 21.332.319.266

II Nguồn vốn 38.817.634.365

1 Nợ phải trả 12.458.779.740

2 Vốn chủ sở hữu, trong đó: 26.358.854.625

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20.000.000:000

- Quỹ đầu tư phát triển 3.550.251.085

- Quỹ khác thuộc vốn chử sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.808.603.540

B KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 56.305.213.617

2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.134.498.884

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.298.049.380

4 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.808.603.540

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của 
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định)

2. Thông qua Phưong án phân phối lọi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đong

TT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú

I Tổng loi nhuân sau thuế năm 2020 2.808.603.540
LNST trên BCTC 
năm 2020đã được 

kiểm toán

2



TT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú

II
Phân phối lọi nhuận sau thuế năm 
2020 2.808.603.540

1 Trích lập các quỹ 1.208.603.540

1.1 Quỹ đầu tư phát triển

1.2 Quỹ khen thưỏng, phúc lợi 1.208.603.540

1.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành
0

1.4 Quỹ an sinh xã hội 0

2

1

Chi trả cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ chi
trả 8%) 1.600.000.000

ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 đã 

thông qua kế 
hoạch chi trả cô 
tức năm 2020 là 
6%, căn cứ vào 
KQSXKD năm 

2020, Công ty xây 
dựng và trình 

phương án chi trả 
co tức với tỷ lệ là 

8%

3 Lọi nhuận chưa phân phối 0

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn!



TỒ NG CÔ N G  TY CỔ PH À N  BIA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
RU ỌU - N U O C  GIAI K H A T H A  N Ọ I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH---------------------------------- '----------'-----------

Nam Định, ngày Ạ  tháng fị... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chi tiêu kế hoach SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày ỉ 7/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam
Định,

Hội đông quản trị Công ty cổ  phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXICD năm 2021 như sau:

TT Chỉ tiêu Đon vị KH 2021

1 Sản lượng tiêu thụ

1.1 Bia hơi các loại Triệu lít 5,830

- Bia hơi Hà Nôi Triêu lít 4,100
- Bia hơi Hà Nội - Nam Định Triệu lít 1,730

1.2 Bánh mỳ Ba Lan Tấn 740
1.3 Nước Lọc Triệu lít 0,28
2 Tống doanh thu thuần Tỷ đồng 58,592
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 28,841
4 Lọi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,295
5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,836
6 Mức chia cổ tức % 6

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

ĐÒNG QUẢN TRỊ
’  _
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TỐ NG CÔ N G  TY  c ồ  PH Ầ N  BIA - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
RU Ợ U  - N U Ớ C  GIẢI K H Á T H À  N Ộ I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH---------------------------------- ----------------------
Nam Định, ngày .5. thảng năm 2021

TÒ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lọi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòìig niên năm 2021

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam
Định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến 
năm 2021 nhủ sau:

Đơn vị tỉnh: Đồng

TT Chí tiêu Số tiền Ghi chú

I Tống lọi nhuận sau thuế năm 2021 1.836.210.286

II Phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2021

1 Trích lập các quỹ 636.210.286
1.1 Quỳ đầu tư phát triển 0

1.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 636.210.286

1.3 Quỹ khen thưởng Ban điều hành 0

ỈA Quỹ an sinh xã hội 0

2 Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 6 %) 1.200.000.000

3 Lọi nhuận chua phân phối 0

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. 

Trân trọng!

^  TM  HỘÌnỊ)ÒNG q u ả n  t r ị

c k ủ T Ị C H
í - í  C Ò > 'AN. o ,Ị [ B'AHÀNỘl) * J ^V, . '  B'A -  
% \  NA.V

T g ^ ý í n  Thị Kiều Chi



TỐNG CÔ N G  TY c ổ  PH Ầ N  BIA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RƯ Ợ U  - N ư ơ c  GIAI K H Á T HÀ N Ộ I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH
Nam Định, ngày £ . tháng .Ầ].. năm 2021

TÒ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lưong, thù lao kế hoạch 
năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điểu lệ tố chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiêm toán;

Căn cứ Ke hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ 
đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù 
lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
năm 2020:

STT Diễn giải SỐ tiền (đồng) Ghi chú

1 Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020 300.000.000

2 Thực hiện i
* A

282.000.000 TV HĐQT 
nghỉ chế đô

3
s . , ữ 

Chênh lêch v* „
v I m ’ 18.000.000

thai sản

1



^  2,..̂ Kế h0ạch tiên 1!10ng’ thù la0’ tiền thưỏ'ns  năm 2021 của thành viên Hộiđỏng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

STT Diễn giải Sốlưọng
(Người)

Số tiền/ 
Nguòi/tháng

(VNĐ)

Số tiền/năm
(VNĐ)

I Thù lao của thành viên 
Hội đồng quản trị 192.000.000

1 Chủ tịch HĐQT 01 4.000.000 48.000.000
2 Thành viên HĐQT 04 3.000.000 144.000.000

II Tiên lương, thù lao của 
thành viên Ban kiểm soát 174.000.000

1 Tiền lương của Trưởng 
Ban kiêm soát 01 10.500.000 126.000.000

2 Thù lao của Kiểm soát viên 
kiêm nhiệm 02 2.000.000 48.000.000

III Tổng cộng (I) + (II)
366.000.000

um mu, 11 en mương thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên
tác quỵ định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lư ơ ng

a° ’ n thưởn® với CÔng ty 00 cồ phần’ vốn góp chi Phối của Nha liươc có
xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện
năm 2021. '

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

TỊCH

c o  P H A N

I A  H À  N Ộ I

V i V  N A M  D IN H  A 1 

'

Nguyễn Thị Kiều Chi
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Ệ ỉ ỉ  cò .ngt ổ n 4 ^ ô n g  t y  c ổ  p h ầ n  b ia -
| 5; ( B?A ^ ặ - ) % ớ c  GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
V : \^ Ù ĩ^ G i'fọjỉ<ị'P BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày .5. tháng ..Ảl. năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đon vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 26/11/2019'

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Gông tỳ c ổ  Phần Bia Hà Nội - Nam Định

 ̂ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản
trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Bao cáo
tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toan
báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty c ổ  phần Bia - Rượu - Nước 
giải khát Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIẺM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh

1



TÔNG CÔ N G  TY CỔ PH Ẩ N  BĨA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP BIA HÀ N ộỉ -NAM ĐỊNH ----------------------------------

Nam Định, ngày tháng ..Ịf. năm 202ỉ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sổ điêu của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/202,0/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 
Chính hướng dẫn một số điểu về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty cổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định tuân thủ theo đúng 
theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 
xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động' (Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi 
và Chi tiết nội dung sửa đoi kèm theo).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

RƯ ỢU - N Ư Ớ C GIẢI K H Á T HÀ NỘ I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÒ TRÌNH

V/v sửa đồi Điều lệ Công ty

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ



TỒ NG CÔ N G  TY c ô  PH Ầ N  BIA - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
R ư ọ u  - N U O C  GIAI K H A T HA NỌ I Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH---------------------------------- ---------- -----------

Nam Định, ngày tháng Ạ . năm 2021

V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sổ điêu của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 
Chính hướng dân một sô điêu về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúnơ tại 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Đê hoạt động của Công ty cổ  phần Bia Hà Nội — Nam Định tuân thủ theo đúns 
theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồnơ cổ đône xem 
xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản dự thảo Quy chế
nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi kèm theo).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TÒ TRÌNH

Nguyễn Thị Kiều Chi



TÔNG CÔ N G  TY  c ố  PH Ầ N  BIA- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RƯ ỢU - N ư ơ c  GIAI K H A T HA NỘ I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH----------------- :--------- -----------

Nam Định, ngày s tháng Ạ . năm 2021

V/v sửa đối Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sổ điêu của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 
Chính hướng dân một sô điêu về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Côna ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Đê hoạt động của Công ty Cô phân Bia Hà Nội — Nam Định tuân thủ theo đúng 
theo quy định của pháp luật. Hội đồng quan trị kính trình Đại hội đồns cổ đông xem 
xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồnơ quan trị (Bản dự thảo 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi kèm theo).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thôns qua.

Trân trọng!

TÒ TRÌNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỊCH

guyễn Thị Kiều Chi
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V/v sửa đồi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chỉ tỉêt thỉ hành một sổ điêu của Luật Chứng khoán;

Căn cư Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài 
Chính hướng dẫn một số điểu về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tai 
Nghị định số 15 5/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Để hoạt động của Ban kiểm soát Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định tuân 
thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ 
đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự 
thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi kèm theo).

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

coKựt^A vằrớc GIẢI KHÁT HÀ NỘI 
BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

// Nam Định, ngày .5. thảng J1... năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

TM. BAN KIẺM SOÁT 

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh



CP BIA' RU(^U'  NGKHÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
^ /  Cp ỵ Q BI A HÀ NỘI -  NAM ĐINH Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

. B 'A  H.À N Ọ t ] * lị
\  n \m  đinh / *  ỊỊ

Nam Địn^ nsà y0 ỹ  tháng 4 năm 2021

QUY CHÉ ĐỀ CỬ, ỨNG c ử ,  BẦU c ử  BỎ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thỉ hành ■
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành • >
- Căn cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty ; Quy chế quản trị Công ty cổ phần 
Bia Hà Nội — Nam Định
Đại hệu đồng cỗ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam
Định tiên hành bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm ky 2020 - 2025 theo các nội dung 
dưới đây: &

Điêu 1. Đồi tieơns thưc hiên bầu cử:
Tât cả các cô đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà 

Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.
2. Số lượng Bầu bổ sụng thành viên BKS: 01 người
3. Nhiệm kỳ từng thành viên BKS được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của 

nhiệm kỳ 2020-2025
Điều 2. Điều kiện ứng_ cử. đề cử vào thành viên BKS:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lâp và
quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp-
a. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, cỏn nuôi, anh
ruột, chị một, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lýkhac-

bÁ: K1)Ô,ng -đưỢí  giữ các chức vụ; quảĩi  lý CÔng ty; K*101̂  làm Việc trong bộ phận ke toán, 
tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty-
c. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toan độc lập thực hiên kiem
toan bao cao tai chinh của công ty trong 03 năm liền trước đó'

3. Quyền đưọc Đề cử, ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phồ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết cùa từng người 
lại VỚI nhau đê đê cử các ứns viên Hôi đnnơ nnản tri rA  H-Anrr 1  í

10% đèn dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến duơỉ 40% được đề cư

l í  í <03) vỉê" ; *  4?.% đến dưởi 50% đư?c đề cử tối đa bốn (04) ứng viên-từ 50%
ưới 60% được đê cử Af  nim  (05) ứng viên; từ 60% đến dươi 70% được đe cu toi

ĩ ' f o n (» tù  10% đến80% được đ ĩ  cử tôi đa bảy (07) ứng viên; va từ 80»/. đến 
dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

ĩ, S Ô  l ư ợ n g , c á c  ứnê viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số
lượng cần thiêt, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm úng cử viên hoạc tồ chưc



đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Trương họp sô ứng cử viên được cô đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 
viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử vien 
còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.
4. Hô sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Bổ sung vào BKS 

Các cô đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Khoản 
3, Đieu 2 Quy che này có thê làm hô sơ đê ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung vào BKS'
- Hồ sở tham gia ứng cử, để cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gom: >

- Ị -  V 1 M  / t ứ  A i V  n  T ì T / ^  o  _  _  A  \+ Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
+ Sơ yêu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
+ Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăna 

ky tạm trú dài hạn), Hộ chiêu nêu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài’
“t" C c iC  bans C 3T ). V RH  HíìnCT p l l i r n ơ  r»Viỉ r»VnVnrr n V io n  v-iU  * _ Ặ r \

theo Quy chế này quy định.
- Hô sơ tham gia ứng cù/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hôi truốc 17h00 ngày 

24/04/2020 theo địa chi: Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam Định địa chi số 5 đường Thai
Bình, TP Nam Định

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứna 
cử phải cung câp ngay hô sơ đê cử/ứng cử cho Chủ tọa đê được xem xét.
- Chỉ những hô sơ đê cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên
đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng 
cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 3. Ban kiểm phiếu
1. Ban kiêm phiêu gôm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đai hôi cổ 

đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cố đông nhưng không 
được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT BKS

2. Ban kiêm phiếu có trách nhiệm:
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Kiêm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cổ đông
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các van đề thông qua tại Đại hôi.
-^Tiên hành kiêm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bo kết quả Bầu cư trước Đại

t- Ĩ T * ét vàxbá0 cá0 với Đại hội quyết định những trườnẽ hợp vi pham nguyên tăc, thê lệ biêu quyet b J
Điều 4. Phiếu bầu và ghi nhiến bầu;

♦u u.I)anh sách ứng cử VÌên1BỔ sun§ thành viên Kiểm soát: Được sắp xếp 
theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

II. Cách thức Bầu cử:
Đại hội có thể lựa chọn quyết định 02 hình thức bầu cử sau:



1. Bầu cử bằng hình thức Biểu quyết (Được quy định tại mục II quy chế làm 
việc Đại hội thường niên 2021)

2. Bầu cử bằng phiếu bầu 
a. Phiếu bầu và ghi phiếu bàu:
Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi 
đây đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông 
sẽ tự điên tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Môi cô đông/đại diện ủy quỵền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu bổ 

sung thành viên BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại 

(chỉ đôi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng 
cử viên đó trên phiếu bầu.
b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiêm phiêu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trưó'c sự chứng kiến của các cổ đông: 
Việc bỏ phiêu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ 
đông cuôi cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiêm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc-
- Kêt quả kiêm phiêu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu 
cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

c. Các trưòng họp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định, .không có dấu của Công ty.
- Phieu gạch xoa, sưa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh 

sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu-
- Phiêu có tông số quỵền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt 

quá tông sô quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu va 
được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phieu).

Điều 5. Níỉuvên tắc trúnư cử:
- Người ừúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu 

quyêt cao nhât tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 
cho đên khi đủ số thành viên BKS cần bầu

- Trường họp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loai 
bớt đê đạt đủ sô thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diên sơ 
hữu nhiêu cô phân hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cung 
n8an8 ĩihau thi sẽ tô chức bâu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

Đieu 6. L ập và công bô Biên bản kiểm phiếu:
i-S a u k h i kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

biên bản kiêm phiêu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham

3



gia bo phieu, ty lẹ phiêu biêu quyêt của cô đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu 
biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), so và tỉ lệ 

hợp lẹ, phieu khong họp lệ, phiêu trăng; sô và tỉ lệ phiêu biểu quyết cho từng ứng 
cử viên BKS, Danh sách trúng cử bồ sung nhiệm kỳ 2020 -  2025-

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
Điêu 7. Khiêu nai và x ử  lý khiếu nai; Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu 

sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
Quy chê này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để 

biểu quyết thông qua. ' .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
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HƯỚNG DẦN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

X , .X , ì . 1

the chia tong sô phiêu bâu cho tât cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một 
hoạc mọt so ứng cử viên nhưng tông cộng sô phiêu bâu cho các ứng cử viên không được 
vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

viên. Cô đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 
phan co quyên biêu quyêt. Khi đó tông sô phiêu bâu của cô đông Nguyễn Văn A là' 
10.000 cô phân X 2 = 20.000 Phiếu bầu c ổ  đông Nguyễn Văn A có thể bầu đồn phiếu 
theo phương thức sau:
Trường hợp 1: c ổ  đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng 
viên ítưonp đưnrncr mỗi ìrnơ rir vi£n 1 n nnn UẰ.,\

STT Họ và tên ứng viên SÔ phiêu bâu
Nguyên Văn I 10.000
Trận Văn 2

9 ^
10.000

STT
•  í  ỉ~~) 7

Họ và tên ứng viên
V  an u u n  i u a . i l  u ụ  pnieu oau cua 
Số phiếu bầu (cho các ứns viên')

Nguyên Văn I 20.000

>  1

Trân Văn 2 0
Irưòng họp 3: Cô đông 
(Nhưng không đều nhau)

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
Nguyên Văn I 5.000

Ẩ , X
Trân Văn 2 15.000

Phiêu không theo mẫu quy định, không có đấu của Công ty.
Phiêu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc đanh sách 
ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thong nhất thông qua ừước khí tiến hành bỏ phiếu.
P h i e u  c o  ton.2 so Q llV G n  ft?i taiPiii n n v p t  /■'Vin nVivvt-ìnr ì r n r t  X    r .Ằ

STT
ƯICU 4UJCL cu

Họ và tên ứng viên
1 uo uong ao nam giư (bao gom sớ hữu V 

Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
Nguyên Văn I 10.000
Trân Văn 2 15.000

5
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ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG N IÊN N Ă M  2020 
CÔNG TY CỒ PHẢN BIA HÀ NỒI -  NAM ĐINH

PHIÉU BIỂU QUYÉT  
TẠI ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 

Họ và tên Đại biểu cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10.000 cổ phần

N ộ ĩ DUNG BIÊU QUYẾT

Số

TT
Các vấn đề biểu quyết

Tán

thành
Phản đối

1 Báo cáo Tổng kết SXKD 2020 và kế hoạch 2021

2 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch 2021

3 Báo cáo của Ban kiểm  soát năm 2020 kế hoạch 2021

4 Thông quạ Tờ trình lựa chọn đơn vi kiếm toán các báo cáo tài chính 
2021

5 Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và Phương án Phân phối 
lợi năm 2020

6 Thông qua Tờ trình Phương án Phân phổi lợi và M ức cổ tức dự dự kiến 
năm 2021

7 Thông qua tờ  trình các chỉ tiêu cơ bản năm 2021

8 Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và 
Kê hoạch năm 2021

9 Tờ trình miễn nhiệm  và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

10 Thông qua quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát

11 Thông qua tờ  trình bổ sung sửa đổi

+ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty

+ Quy chế quản lý nội bộ

+ Quy chê hoạt động của HĐQT

+ Quy chế hoạt động của BKS

12 Biểu quyết m ột số vấn đề khác

Ghi chú: Quỷ Cô đông đánh dấu X  vào ô tương ứng với ỷ  kiến của mình



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỌC LÁP - T ư  DO - HANH PHÚC

GIÁY XÁC NHẬN THAM Dự/GIẤY UỶ QUYÈN THAM D ự  ĐẠI HỘI
•  •  •

Nam đ ] ^  Ba” ‘ồ chức Đ ,i hội cổ đÔng n ím  2021 CÔng tJ’ cổ p»ầ” Bi» Hà Nội -

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cỗ đông thu-ờng niên năm 2021
Tên Cổ đông:............

CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..................... cấp ngày:. . . . . . . . . . .  .tai:.............
Địa chỉ:.....................
Điện thoại:..............

Số cổ phần sở hữu:......
(Bằng chữ : ...................

, -  .
2. Uỷ quyển tham dự đại hội

a) Người được ủy quyền 
- Ông (Bà):...............................

- CMND sô:................................ cấp ngày....../ ......... /  tai:
Địa chỉ:...................

- Điện thoại:................

- Số cổ phần được ủy quyền:.
- (Bằng chữ:..................

b) Nội dung ủy quyền

dit ch0 T *  ùy,quyền tham dự và ,hực hiện các quyền, nghĩa vụ
; f  K°n!  * ườnf  2021 của “ ng ty CP Bia Hà Vhm  định v ớ i c ả o h  la đại

diện cho toàn bộ số cổ phần trên. •

x?-n8hi™ chinh các quy định hiện hành của Pháp ^ và Điều lêCong ty cô phân Bia Hà Nội -  Nam Định cùa

Ng„M <l„,re uỷ quyền ..................n g à y h á n g  năm 2021

(  y, ghi ro họ ten) g/íỉ' họ tên, dẫu chức)

Ghi chú: Trường hop cồ đóng trực tiếp tham dự mà không ùy quyền thì chi xíc nhận vào mục I
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