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TV MAY BQNG LUC vA
MYNN t. HIP VIT NAM - CTCP

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

MAY NONG NGIIIEP

VIETNAM
CTCP

Ha N3i, ngày 30 tháng 6 nárn 2019

BIEN BAN
BAI HQI BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2019
I. Thông tin chung v doanh nghip
- Ten doanh nghip: Tng cong ty May nông nghip vA May dng hrc Vit
Nam - CTCP (VEAM).
- Dja chi tri sx chInh: Lô D, khu Dl, phuóng Phü Thuçrng, qu.n Tây Ho, thAnh
phO HA Ni, Vit Nam.
- MA s doanh nghip: 0100103866 (Gidy ch&ng nhn dáng kI doanh nghip
dàng kI lan dâu ngày 06/10/2010, dàng kI thay dói lan th& 8 ngày 31/8/2018).
I!. Thri gian, da dim ti ch.rc di hi
- Thai gian: Tr 07h00 dn 12h00, ngAy 30 tháng 6 nAm 2019.
- Dja dirn: Khách sn InterContinental Hanoi Westlake, S6 05 Tir Hoa, Ta

o, Ha Ni.
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III. Thanh phan tham dir
- Hi dng quAn trj (HDQT).
- Ban Tng giám dôc.
- Ban Kim soát.
- Các c dông và ng1.ri di din üy quyn cüa c dông VEAM (theo dan/i
sách cô dông chót tgi th&i diem ngày 13/6/2019).
- Các dti biu khách mYi tham du Dai hôi.
IV. Co cu nhân sy' bàn Chü tjch và các Ban giñp vic ti Bi hi
Ccx c.0 nhân sir Doàn Chü tjch và các Ban giüp vic ti Di hOi dA duçxc Dai
hi dng c dông thông qua bang hInh thirc gicx The biêu quyêt tai Dai hi vOi t lé
the nhu sau:
biu quyt 100% c dông có mt tan thành.
1. Doàn Chü tjch:
- Ong BUi Quang Chuyn, Chü tjch I-1iDQT, Truo'ng Ban t chüc Dai hôi ChU tQa;
- Ong Ngô Van Tuyén, Thãnh viên HDQT, Quyn Tong giám d& - Thành viên;
- Ong V Quang Tam, Thành viên I-IDQT - ThAnh viên;
- BA Vu Thj Hng Hnh, Truâng Ban kim soát - ThAnh viên.
2. Ban Thu k:
- Ong DAm Duy DOc, Phó Chánh Van phOng HDQT - Truàng ban
1

- Ba BUi Thj Hal L', Chuyên viên Van phông HDQT - Thành viên.
3. Ban Kim phiu và bu ci:r:
- Ong Mai Manh Dfing, Chü tjch Cong doàn TCT -Tnthng ban;
- Ong Iran Quân Anh, Tri.râng phông Kê hoich - Thãnh viên;
- Ba Nguyn Thj Diên, Kiêm soát viên - Thành viên;
- Ong Nguyn Vit Hung, Phó Chánh Van phông tng hçip - Thành viên;
- Ong Ducxng fXrc Hung, Chuyên viên Van phàng HDQT - Thành viên;
- Ong Trn DInh Dung, Tnthng phông tu v.n tài chmnh và bâo lãnh phát hành,
Cong ty C phtn Chirng khoán Sài Gôn - Ha Niii - Thành viên.
V. Diu kiin tin hành D.i hôi
Ba Doàn Thj Yn, Tru&ng Ban kim tra tu cách c dông báo cáo kêt qua
kim tra tu each cô dông tham dr phiên h9p Di hi dông cô dông ththng niên
näm 2019, ti thai diem khai mtc (xxx gR 00 phüt) vâi cci câu Co dOng nhu sau:
S lucmg c dông tharn dr vac dông üy quyn tham dir Di hi là xxx
dông, dai din cho xxx cô phân, chiêm xxx % trén tong so cô phân có quyên biêu
quyêt, trong do:
+ S c dông tham dir trirc tip là xxx c dông, dai din cho xxx cô phn.
chiêm xxx % tong so cô phãn có quyên biêu quyêt;
+ S c dông u' quyn là xxx c dông, di din cho xxx c phn, chim xxx
% tong so cô phân có quyên biêu quyêt.
(Co Biên ban kkm tra tir cách cd dóng kern theo.)
Theo quy djnh cüa pháp 1ut, Dai hi dü diu kin tin hành.
VI. Ni dung Dii hi
1. Doàn Chü tjch, Ban thu k, Ban kim phiu và bu cir dã duçic Dai hi
dông cô dOng nhât trI biêu quyêt thông qua thành phn vOi t 1 xxx% c dông có
mt tan thành bang hlnh thirc gia The biu quyt.
2. Ni dung chuGng trmnh cüa Di hi dã duc Dai hi dng c dOng nht trI
thông qua vâi t)' ! xxx% cô dông có mt tan thành bang hInh thirc gi The biu
quyêt.
3. Quy ch t chxc Di hi dã duqc Dai hi dng c dông nht trI thông qua
vâi t' l xxx% cô dông CO mt tan thành bang hInh thrc giG The biêu quyêt.
4. D.i hi dã nghe ông Ngô Van Tuyn, Thành viên HDQT, Quyn Tng
giám dôc báo cáo kêt qua san xuât kinh doanh näm 2018 và kê hoch näm 2019.
5. Di hQi dä nghe ông Büi Quang Chuyn, Chü tjch HDQT báo cáo kêt qua
ho.t dng näm 2018 và kê hoch hoat dng nàm 2019 cüa HDQT.
6. Dti hi dA nghe bà Vu Thj Hng Hnh, Tru&ng Ban kim soát báo cáo
hot dng cüa Ban Kiêm soát näm 2018.
7. Các t?Y trInh duçic trInh bay tii Dti hi:

- Th trInh s 288 /TTr-HDQT ngày 22/4/2019 thông qua Báo cáo tài chInh
tong hqp Cong ty mc và Báo cáo tài chinh hqp nhât näm 2018 dA duc kim toán
(óng Hoàng Van Lam trInh bay,);
- T trinh s 282/TTr-HDQT ngày 22/4/2019 thông qua phuing an phân
phôi 1i nhun, trIch 1p cac qu và chi trã cô t1rc näm 2018 (Ong Hoàng Van LOm
trInh bay);
- Ta trInh so 291 /TTr-HDQT ngày 23/4/2019 phê duyt quyt toán qu tin
luang, thu lao thyc hin näm 2017 và ké hoch näm 2018 cUa I-IDQT và Ban Kiêm
soát VEAM (ông Vu Quang Tam trInh bay);
- T trInh s 357 /TTr-HDQT ngày 15/5/2019 thông qua niêm yt c phiu
trên Sâ giao djch chrng khoán TP. Ho ChI Minh ('óng Vu Quang Tam trinh bay,);
- T trInh s 02 /TTr-BKS ngày 18/6/2019 v vic 1ra ch9n Cong ty kim
toán dc Itp nãm 2019 (bà V Thj Hong Hgnh trInh bay,);
- T trInh s 355 /TTr-I-IDQT ngày 14/5/2019 v vic b.0 b sung thành
viên (dec lip) HDQT thim kS' 2017 - 2022 (óng Vu Quang Tam trInh bay).
8. Bai nhiêm thành viên HDQT:
Ong Vu Quang Tam, thánh viên HDQT trInh bay truc Dai hi T trInh s'
xxx/TTr-HDQT ngày 28/6/20 19 ye vic bài nhim thành viên HDQT dôi vi ông
Iran Ng9c Ha.
Di hi dng c dông trin khai vic bäi nhirn chtrc danh thành viên HDQT
dOi vOi ông Trân Ng9c Ha bang hinh tht'rc giG The biêu quyêt.
Ban Kim phiu và bu cr dã 1p và cong b Biên bàn biu quyt bài nhim
thành viên HDQT dôi vOi ông Trân Ngçc Ha.
quy djnh ciia Lut doanh nghip s 68/2014/QHI3; can c dim c
Can
khoãn 1 Diu 21 Diu 1 VEAM; can cü Biên ban biêu quyêt, Di hi dông cô
dông dã chInh thüc bãi nhim chtrc danh thành viên I-IDQT dOi vâi ông Iran Ngçc
Ha.
(Co Biên ban biu quyt bãi nhim thành viên HDQT kern theo,)
9. BAu cü b sung thành viên (dc lip) HDQT thim kS' 2017 - 2022:
Ong Mai Mnh Dung, Truang Ban kim phiu và bAu cr da thirc hin các
thu tiic dê Di hi tiên hành bâu ct:r bô sung thành viên HDQT:
- Dai hi dã thông qua co cu bâu b sung thành viên HDQT nhim kS' 2017
- 2022 gôm 01 (met) thành viên HDQT vâi t 1 xxx % so cô phân Co quyên biêu
quyêt tham dr Di hi tan thánh bang hInh thirc gk the biêu quyêt;
- Dai hi dâ thông qua Quy ch d cir, trng ccr Va bu cC vai t 1 xxx% s
cô phân có quyên biêu quyêt tham dir Di hi tan thành bang hInh thtrc gi The
biêu quyêt;
- Di hi dã thông qua danh sách ing viên bu b sung vào HDQT vâi t 1
xxx % so cô phân có quyên biêu quyêt .tham dr i hi tan thành bang hInh thác
giG The biêu quyêt. Danh sách rng viên bâu bô sung vào HDQT gôm: ông A, B.
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-Di hi tin hành btu cü b sung thành vién HDQT nhim kS' 2017-2022:
Ban kiêm phiêu va bâu cCr hithng dan chi tiêt the cô dông each thirc ghi phiêu bâu
cr và bó phiêu bâu dê thirc hin bâu cir.
10. Thâo luân ti Di hi
ChU t9amYi các c dông tham gia )2 kin dM vOi các báo cáo và t?Y trInh tai
Dji hi. Các cô dông dä tham gia gop kiên dôi vài các báo cáo va tar trinh tai Di
hi, dông thyi, dê nghj Doàn Chü tjch Dai hi lam rO các ni dung lien quan. Các
ông/bà Büi Quang Chuyn, Ngô Van Tuyên, Vu Quang Tam, Vu Thj Hông Hnh,
Hoàng Van Lam dã trá 16'i, trao dôi vã giái dáp các thäc mac cüa các Co dông. Các
ni dung tháo 1un C11 the nhu' sau:
a) xxx:
Hói: xxx?
Ong xxx trá l&i.
b) xxx:
Hói: xxx?
Ong xxx trâ l&i:
11. Cong b kt qua bAu b sung thành viên HDQT nhim kS' 2017 - 2022
- Ban kim phiu và b.0
cong b6 kt qua bu cü b sung thành viên
HDQT nhiêm ky 2017 - 2022 vcn kêt qua ông A, B ducic bâu vcn so Iu'o'ng phiêu
bâu (bâu don phiéu) là xxx phiêu (bang xxx % sO luçng phiêu bâu /tông so cô phân
cO quyên biêu quyêt tham dr di hi).
- Can ci quy djnh cüa Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 và Diu 1
VEAM, ông A, B dâ trüng cr vào HDQT nhim kS' 2017 - 2022.
(Biên ban kkm phku bdu bd sung thành viên HDQT nhim k3' 2017 - 2022
kern theo)
12. Sau khi thão 1un, Di hi dä biu quyt thông qua bang hinh thirc phiu
biêu quyêt vâi kêt qua tan thành dôi vOi các ni dung biêu quyêt sau (co Biên ban
kiêmphiêu biêu quyét các n5i dung nêu trên kern theo):
STT

Ncn dung ducc thong qua

T'lêtán
thnh

Báo cáo kt qua boat dông san xuAt kinh doanh
nam 2018 va ke hotch nam 2019 cua VEAM

xxx/o

2

Báo cáo kt qua boat dông näm 2018 và k hoach
.
.
hot d9ng nam 2019 cua I-IIDQT

xxx%

3

Báo cáo hot dtng cUa Ban kim soát näm 2018

xxx %

4

T trInh s 288/TTr-HDQT cüa HDQT thông
qua Báo cáo tài chInh nãm 2018 dâ duçc kiêm
toán (Cong ty mc và báo cáo tài chInh hcTp nhât)

xxx %

4
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Th trInh s 282/TTr-HDQT cüa HDQT thông
qua Phucing an phân phôi igi nhun, trIch 1p cac
qu5 và chi trã cô tCrc näm 2018

xxx %

6

T?i trInh s 291/TTr-HDQT cüa HDQT v viêc
phé duyt quyêt toán Qu tin li.rcing thc hin
näm 2018 và thông qua kê hoach Qu tiên hong,
thu lao näm 2019; Qu khen thung cüa HDQT
và Ban kiêm soát

xxx %

7

T trmnh s 02/TTr-BKS cüa Ban kim soát thông
qua vic 1ra chçn Don vj kiêm toán Báo cáo tài
chInh näm 2019

xxx %

8

Ta trInh s 357/TTr-HDQT cüa HDQT thông
qua niêm yet cô phiêu VEAM trên Sâ Giao djch
chirng khoán TP. Ho ChI Minh

xxx %

VII. Thông qua Biên ban và Ngh quyt Dai hi
Di hi dng c dông üy quyn d HDQT rà soát và hiu chinh các li chInh
tã, k5' thut trInh bay, lôi so hçc... trong các tài 1iu cUa Di hi dê dam bão tInh
thông nhãt và dung các quy djnh hin hánh truâc khi ban hành ap ding.
Thuki Dii hi dã dcc toàn van Biên bàn dihi, Nghj quyt di hi và thrçic
Di hi nhât trI thông qua vOi t 1 100% so cô phân có quyên biêu quyêt tham dr
Di hi tan thành bAng hInh thirc gio The biéu quyêt.
Biên bàn gm xxx (xxx) trang, duçic 1p thành ba (03) bàn, liru H so van
kiin Di hi dông cô dông thuang niên näm 2019 mt (01) bàn, luu VAn thu mt
(01) bàn, luu Ban Thu k Di hi mt(01) bàn.
Biên bàn và nghj quyêt cüa Di hi s duçic cong b thông tin theo quy djnh
cüa pháp 1ut ye cong bô thông tin, trong do CO dang tái trên trang thông tin din tr
cUa VEAM (veamcorp.com) dê thông báo den toAn the cô dông.
Di hi kt thtic vào hM xxx gia xxx phi:it c1ng ngày./.

TM. BAN THU KY
TRU'ONG BAN

TM. BAI HQI BONG co BONG
CHU TQA - CHU TICH HOI BONG QUAN TRI

1)ãtii Duy 1Jü'c

Bài Quang Chuyn
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