CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)

Ngày 28 tháng 04 năm 2017
TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

13h00-13h30

2

13h30-13h50

3

13h50-14h20

4

14h20-14h35

5

14h35-14h45

6

14h45-14h55

7

14h55-15h05 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

8

15h05-15h15

9

15h15-15h20 Chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC 2017

10

15h20-15h35 Đại hội nghỉ giải lao

11

15h35-16h05 Thảo luận – giải đáp ý kiến của cổ đông

12

16h05-16h15 Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội

13

16h15-16h20 Bế mạc

Đón đại biểu, cổ đông: phát tài liệu, phiếu biểu quyết
Lập danh sách cổ đông có mặt
Tuyên bố lý do
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội
Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội
Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
Thông qua chương trình làm việc của đại hội
Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế
hoạch năm 2017
Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu
tư năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Phương
án phân phối lợi nhuận năm 2016
Báo cáo của HĐQT năm 2016
Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phê duyệt
mức thù lao năm 2017

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Lập ngày : 30/03/2017

DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
TT

NỘI DUNG

I

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1

Lợi nhuận được phân phối

T. LỆ

1.861.075.522

Lợi nhuận thực hiện 2016

4.090.233.907

Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 2016

2.229.158.385
(1.819.334.191)

Tổng lợi nhuận được phân phối

2.270.899.716

Phân phối lợi nhuận

2.270.899.716

Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT

113.544.986

Trích 15% LN thực hiện 2016 vào quỹ KT-PL

613.535.086

Trích 15% LN vượt kế hoạch 2016 vào quỹ
thưởng Ban Điều hành

200.000.000

Lợi nhuận còn lại đ trả cổ tức

3,4%

1.343.819.644

Cổ tức năm 2014 còn giữ lại

0,2%

68.743.487

Cổ tức từ lợi nhuận năm 2016

3,4%

1.343.819.644

Tổng cộng

3,5%

1.412.563.131

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

2,0%

800.000.000

Cổ tức còn giữ lại

1,5%

612.563.131

II

TRẢ CỔ TỨC

1

Nguồn chi trả

119,8%

-

Bù lỗ năm trước

2

GHI CHÚ

Lợi nhuận kế hoạch 2016

Khoản lợi nhuận không được phân phối

2

SỐ TIỀN

Chi trả cổ tức

Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, công ty không chia cổ tức mà được giữ lại để làm vốn
đối ứng đầu tư đổi mới thiết bị; tuy nhiên để hài hoà lợi ích giữa cổ đông và doanh nghiệp, HĐQT
trình ĐHCĐ xem xét phương án chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, mức cổ tức là 2%, phần
còn lại 1,5% công ty được giữ lại để đầu tư đổi mới thiết bị
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.HĐQT

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
…………..
(DỰ THẢO)

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NĂM 2016)
Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà tiên đã được ĐHCĐ thông qua
ngày 30/03/2015; Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định
tại điều lệ công ty; HĐQT công ty xin báo cáo ĐHCĐ quá trình thực thi chức
năng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm như sau:
I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên như sau:
Ông Phan Minh Hoàng
Chủ tịch chuyên trách
Ông Nguyễn Hữu Đức
Thành viên, Giám đốc công ty
Ông Cái Hồng Thu
Thành viên
Ông Trần Văn Xuân
Thành viên
Ông Trương Thanh Hiếu
Thành viên
Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 kỳ họp để đánh giá kết
quả hoạt động của Công ty, định hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo đồng thời
xem xét, phê duyệt các chủ trương của công ty đề xuất nhằm ồn định và phát
triển hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự các cuôc họp như
sau:
Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

1

Ông Phan Minh Hoàng

Chủ tịch

5/5

100%

2

Ông Nguyễn Hữu Đức

Thành viên

5/5

100%

3

Ông Trần Văn Xuân

Thành viên

5/5

100%

4

Ông Cái Hồng Thu

Thành viên

4/5

5

Ông Trương Thanh Hiếu

Thành viên

5/5

Lý do không
tham dự

Bận công
80% việc ở đơn vị
chủ quản
100%
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Hội đồng quản trị đã ra 5 nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết
cụ thể như sau:
Stt Số Nghị quyết

Ngày

1

17 /NQ-HĐQT 18/01/2016

2

18 /NQ-HĐQT
24/03/2016
(LC)

3

19 /NQ-HĐQT 03/06/2016

4

20 /NQ-HĐQT 26/08/2016

5

21 /NQ-HĐQT 24/10/2016

Nội dung
Thông qua báo cáo tổng kết năm 2015,
báo cáo tài chính, chỉ tiêu kế hoạch
2016, dự kiến tổ chức ĐHCĐ, việc đăng
ký giao dịch cổ phiếu sàn UPCOM
Về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2016
Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài
chính quý 1, kế hoạch hoạt động quý 2,
kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2016
Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài
chính quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3;
thông qua chủ trương đầu tư thiết bị, chủ
trương triển khai thực hiện hệ thống
quản lý theo tiêu chuẩn FSSC 22000
Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài
chính quý 3, kế hoạch hoạt động quý 4
và định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch
2017; thông qua phương án đầu tư thiết
bị

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty
1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
* Thuận lợi
- Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng 43,3% doanh thu thuần nên đảm
bảo đủ nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu; lãi suất vay ngân hàng ổn
định và công ty đã tiếp cận được nhiều gói vay với lãi suất thấp, giúp công ty
giảm được chi phí tài chính.
- Công ty có nhiều khách hàng lớn nên đầu ra tương đối ổn định. Chất
lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty đáp ứng được yêu cầu của khách hàng,
bên cạnh đó công tác phát triển thị trường được đẩy mạnh nên cũng cải thiện
được phần nào sản lượng tiêu thụ
- Công tác đào tạo nhân lực được chú trọng; các sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, hợp lý hoá sản xuất được công ty trân trọng và khen thưởng kịp thời nên
đã pháp huy được tinh thần sáng tạo của CB-CNV, đem lại hiệu quả kinh tế
thiết thực.
* Khó khăn
- Giá nguyên liệu PP tăng so với năm trước và duy trì ở mức cao; các chi
phí đầu vào lương cơ bản, BHXH, giá xăng dầu,... tiếp tục tăng tác động lớn
đến mục tiêu giảm giá thành của công ty
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- Cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng tăng: thị trường trong nước
xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh, thị trường ngoài nước thì
gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ các nhà cung cấp Ấn Độ nên sản
lượng bị suy giảm
- Kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng và lực lượng lao động hiện có
không ổn định, lúc nhiều đơn hàng thì làm không kịp theo yêu cầu khách hàng,
phải kéo dài thờ gian giao hàng và công nhân phải tăng ca sản xuất liên tục; lúc
đơn hàng ít thì có bộ phận dôi dư chờ việc
- Các khách hàng mua vỏ bao xi măng chuyển dần sang loại bao dán mà
loại này thì công ty không sản xuất được nên sản lượng ngày càng giảm sút;
xuất khẩu vào thị trường Tây Ban Nha gặp trở ngại về giá do sự cạnh tranh của
các đối thủ từ Ấn Độ, Trung Quốc
- Vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn nên chi
phí tài chính phát sinh khá lớn, bên cạnh đó công ty vay vốn để đầu tư thiết bị
nên cũng làm tăng chi phí tài chính.
- Một số thiết bị hết khấu hao chưa kịp thay mới nên chi phí bảo trì sửa
chữa tăng cao, năng suất đạt được không cao, tỷ lệ phế liệu phế phẩm lớn.
-Công tác quản lý chất lượng sản phẩm còn sai sót, khách hàng còn than
phiền. Thực hiện định mức sản xuất và định lượng sản phẩm chưa tốt, phế liệu
phế phẩm cao làm tăng chi phí sản xuất.
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ (quy đổi ) đạt : 31,0 triệu bao, so với kế hoạch đạt 97,4%.
Tổng doanh thu đạt 123,2 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 108,7%
Lợi nhuận sau thuế: 4,1 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 219,8%
2. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị
quyết Hội đồng quản trị.
- Về hoạt động sản xuất kinh: công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế
hoạch ĐHCĐ đề ra : về doanh thu và lợi nhuận .
- Về đầu tư mua sắm tài sản: công ty đã triển khai đầu tư mua sắm đúng
theo chủ trương đã được phê duyệt, trong đó đã đầu tư mua sắm tài sản cố định
trong năm là 9,47 tỷ đồng
- Về đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty lên sàn UPCOM: công ty đã
thực hiện hoàn tất, cổ phiếu của công ty đã thực hiện giao dịch trên sàn
UPCOM.
- Các vấn đề khác công ty cũng đã thực hiện đúng theo tinh thần của nghị
quyết đề ra
3. Đánh giá giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.
Ban Giám đốc công ty có hai thành viên đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị, năm qua Ban Giám đốc công ty với sự giúp sức của các cán bộ
quản lý đã điều hành hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp
luật, triển khai đúng theo tinh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng
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quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã giao.
Nhìn chung Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
II. Những định hướng hoạt động cho năm 2017.
1. Dự báo tình hình:
- Giá PP tăng theo giá dầu thô và tăng do thuế nhập khẩu tăng lên 3%
- Tỷ giá USD/VND dần biến động , dự kiến tăng khoảng 4%
- Chí phí đầu vào tiếp tục tăng do giá điện, chi phí nhân công, chi phí làm
hàng xuất nhập khẩu,… tiếp tục tăng trong khi đó giá bán đầu ra lại không tăng
- Cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, áp lực
giảm giá bán sản phẩm lớn; mặt khác khách mua hàng yêu cầu chất lượng ngày
càng cao và phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.
- Sản lượng bao bigbag tiếp tục ổn định nhất là thị trường nội địa; sản
lượng bạt cẩu sẽ tăng trưởng mạnh, bên cạnh đó công ty sẽ xúc tiến thị trường
để tăng cường thị phần bao nông sản, BoPP nhằm bù đắp sản lượng bao xi
măng bị suy giảm và khai thác hết công suất thiết bị hiện hữu
2. Định hướng hoạt động năm 2017:
-Đẩy mạnh công tác thị trường, gia tăng thị phần bao bigbag để đạt sản
lượng 80.000 – 100.000 cái/tháng và chiểm tỷ trọng ≥ 70% sản lượng; bao PP,
BOPP chiếm tỷ trọng ≥ 20% sản lượng chung của công ty, còn lại là các loại
khác
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện công ty, nâng cao năng lực
cạnh tranh của công ty, thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao đông, kiểm
soát định mức tiêu hao, kiểm soát phế liệu phế phẩm, thực hiện các giải pháp
tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sức lao động để có được giá chào bán tương đương
các đối thủ trong nước và quốc tế giành được số lượng đơn hàng cần thiết để
tiếp tục củng cố và phát triển công ty trong thời gian tới.
- Chú trọng đến đời sống của người lao động, tạo điều kiện để người lao
động nâng cao thu nhập, giải quyết hài hoà lợi ích của người lao động và cổ
đông.
-Thực hiện đổi mới công nghệ tiến tới đổi mới toàn bộ thiết bị cũ, lạc hậu
của công ty. Công nghệ mới được lựa chọn phải phù hợp yêu cầu sản xuất và
chi phí sử dụng.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo liên
tục, đào tạo lại, cập nhật bồi dưỡng kiến thức.
- Tăng cường công tác tổ chức, hợp lý hoá sản xuất, công tác thị trường;
sử dụng các dịch vụ tư vấn, đánh giá các hệ thống quản lý doanh nghiệp, cải
tiến nâng cao công tác quản lý của công ty.
- Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả thiết bị hiên hữu, sửa chữa lại
nhà xưởng đảm bảo khai thác ở mức công suất cao nhất (thiết bị phải đạt từ
80% công suất thiết kế khi vận hành thực tế)
- Đạt được chứng nhận FSSC 22000 và đưa ISO 9001, 14001 đi vào
chiều sâu
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HĐQT công ty sẽ theo dõi sát tình hình và những điều chỉnh trong chính
sách vĩ mô của nhà nước để có những quyết sách kịp thời cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty. HĐQT công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự
tin tưởng, gắn bó của các cổ đông và tập thể cán bộ nhân viên công ty, HĐQT
sẽ nỗ lực hết sức để đưa công ty vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển.
Kiên Lương, ngày 20 tháng 03 năm 2017
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ HAØ TIEÂN (HAKIPACK)
Quoác loä 80 – TT Kieân Löông – H. Kieân Löông – T. Kieân Giang
TEL : 077.3750439 – FAX : 077.3853804

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2016
VÀ ĐỀ NGHỊ MỨC THÙ LAO NĂM 2017
I. BÁO CÁO THÙ LAO NĂM 2016
Căn cứ vào mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm, thù lao của Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát công ty đã được chi như sau:
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: từ tháng 01- 06/2016 hưởng mức thù lao 4
triệu đồng/tháng; từ tháng 07 - 12/2016 do thực hiện theo chế độ chủ tịch HĐQT
chuyên trách nên được trả lương chuyên trách và không hưởng thù lao.
- Thù lao của thành viên HĐQT đồng thời là Giám đốc công ty: từ tháng 0107/2016 hưởng mức thù lao 3,5 triệu đồng / tháng; từ tháng 08 - 12/2016 không
hưởng thù lao thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT.
- Thù lao của các thành viên HĐQT khác, thư ký HĐQT thực hiện theo mức
ĐHCĐ phê duyệt
- Thù lao của Trưởng BKS, các thành viên BKS thực hiện theo mức ĐHCĐ
phê duyệt
Các mức chi cụ thể như sau:
CHỨC DANH

1. HĐQT
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT- GĐ
Thành viên HĐQT
Thư ký HĐQT
Cộng
2. BKS
Trưởng BKS
Thành viên BKS
Cộng
Tổng cộng

SỐ
LƯỢNG

THÙ LAO 1
THÁNG

TỔNG MỨC
THÙ LAO

1 người
1 người
3 người
1 người

4,0 tr.đ/tháng
3,5 tr.đ/tháng
3,5 tr.đ/tháng
2,0 tr.đ/tháng

24 tr.đồng
24,5 tr.đồng
126 tr.đồng
24 tr.đồng
198,5 tr.đồng

1 người
2 người

3,5 tr.đ/tháng
2,0 tr.đ/tháng

42 tr.đồng
48 tr.đồng
90 tr.đồng
288,5 tr.đồng

Ghi chú: Mức thù lao trên là thu nhập thực nhận đã trừ thuế TNCN 10%

GHI CHÚ
6 tháng

II. MỨC THÙ LAO NĂM 2017
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng tài chính của công ty, đề nghị Đại hội
cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS như sau: (bằng mức
thù lao hàng tháng của năm 2016)
CHỨC DANH

1. HĐQT
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT- GĐ
Thành viên HĐQT
Thư ký HĐQT
Cộng
2. BKS
Trưởng BKS
Thành viên BKS
Cộng
Tổng cộng

SỐ
LƯỢNG

THÙ LAO 1
THÁNG

TỔNG MỨC
THÙ LAO

1 người
1 người
3 người
1 người

3,5 tr.đ/tháng
2,0 tr.đ/tháng

126 tr.đồng
24 tr.đồng
150 tr.đồng

1 người
2 người

3,5 tr.đ/tháng
2,0 tr.đ/tháng

42 tr.đồng
48 tr.đồng
90 tr.đồng
240 tr.đồng

GHI CHÚ
k.hưởng thù lao
k.hưởng thù lao

Ghi chú: Mức thù lao trên là thu nhập thực nhận đã trừ thuế TNCN 10%

Mức thù lao trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017, kính trình Đại hội cổ
đông xem xét.
Kiên Lương, ngày 30 tháng 03 năm 2017
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.HĐQT

COÂNG TY COÅ PHAÀN BAO BÌ HAØ TIEÂN (HAKIPACK)
Quoác loä 80 – TT Kieân Löông – H. Kieân Löông – T. Kieân Giang
TEL : 077.3750439 – FAX : 077.3853804

Kiên Lương, ngày 30 tháng 03 năm 2017

ĐỀ NGHỊ
(V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017)
Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên
Theo Điều lệ Công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm
toán BCTC phải được ĐHCĐ thường niên thông qua, trên cơ sở đề nghị của Ban
kiểm soát công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát công ty, xin đề xuất lựa chọn đơn vị
kiểm toán như sau:
Năm 2016 công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi
nhánh Cần Thơ Đc: Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ để thực hiện kiểm toán
BCTC năm 201 6 , mức phí kiểm toán là 40 triệu đồng chưa bao gồm VAT.
Qua thực hiện công tác kiểm toán, chúng tôi đánh giá đơn vị đã thực hiện
tốt công tác kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã có một số
đề xuất quan trọng góp phần giúp công ty quản lý tốt rủi ro, trong năm cũng
thường xuyên thông tin cho công ty về những chính sách mới ban hành để cập
nhật kịp thời.
Theo đề nghị của công ty, Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi
nhánh Cần Thơ đã báo giá thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 là 40 triệu
đồng, chưa bao gồm VAT (bằng với giá kiểm toán năm 2016).
Xét đây là đơn vị có năng lực và mức giá kiểm toán cũng hợp lý, kính
trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi
nhánh Cần Thơ để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của công ty với mức
giá thực hiện như trên.
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.
Trân trọng kính trình.
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM.BAN KIỂM SOÁT
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

Số : / NQ-ĐHCĐ
(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
--------------------Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội
trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám
Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiêng Giang.
Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý
kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:
NỘI DUNG
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; thống
nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của công ty như sau:
+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.211.120 vỏ bao
+ Doanh thu :
131,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm
2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư
năm 2017
Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2017 theo kế hoạch
đầu tư của công ty. Uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; thống nhất
phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức trả cổ tức như sau:
* Nguồn lợi nhuận phân phối
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:
4.090.233.907 đồng
Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch:
2.229.158.385 đồng
- Bù lỗ cho năm 2015
-1.819.334.191 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:
2.270.899.716 đồng
* Phân phối lợi nhuận:
- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:
113.544.986 đồng
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:
613.535.086 đồng
- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BĐH: 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:
1.343.819.644 đồng
Tổng cộng
2.270.899.716 đồng
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* Trả cổ tức cho cổ đông:
Nguồn chi trả:
- Cố tức năm 2014 còn giữ lại (0,17%)
- Cổ tức từ lợinhuận năm 2016 (3,36%)
Tổng cộng (3,53%)
Chi trả cổ tức:
- Trả bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức 2%
- Cổ tức giữ lại (1,53%)
(để đầu tư đổi mới thiết bị)

68.743.487 đồng
1.343.819.644 đồng
1.412.563.131 đồng
800.000.000 đồng
612.563.131 đồng

4. Thông qua báo của HĐQT năm 2016 về báo cáo hoạt động của
HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và
tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016.
5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2016 về việc báo cáo kiểm
soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết
HĐQT năm 2016.
6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và
thống nhất mức thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS công ty năm 2017
bằng với mức chi năm 2016.
7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi
nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
với số cổ phần biểu quyết đồng ý là ………………… cổ phần, đạt ……..... %
trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TICH
HĐQT
̣
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