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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phiic

/NQ-DHDCD

Ha Nçäi, ngày 30 tháng 6 nám 2019

DIJTHAO
NGH! QUYET
BI HQI BONG CO BONG THU'dNG NIEN NAM 2019

Can cr Lut doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can c(r Diu 1 t chrc và hoat dng cüa Tng cong ty May dng h.rc và May
nông nghip Vit Narn - CTCP (VEAM);
Can cr Biën ban hop Dii hi dng c dOng thir?ng niên näm 2019 cüa T6ng
cong ty May dng lirc Va May nông nghip Vit Narn - CTCP ngày 30/6/2019,

NG GO'
M1.Y ONG
MAY NONG
VIçT

Dai hi dng c dong thuông niên näm 2019 Ttng cong ty May dng hrc
May nông nghip Vit Nam - CTCP cia quyêt nghj vai nhting ni dung sau:

CT(

QUYET NGH:
Biêu 1. Thông qua báo cáo kt quA hot dng närn 2018, bão cão lai chInh
nAm 2018 vA phân ph61 Içri nhun 11Am 2018
1. Thông qua Báo cáo k& qua san xuât kinh doanh nAm 2018 và k hoach san
xuât kinh doanh nãm 2019 (n5i dung báo cáo theo tài lieu Dai hç51).
2. Thông qua Báo cáo k& qua hott dông näm 2018 và k hoach hoat dng näm
2019 cüa Hi dong quãn trj ('n5i dung báo cáo theo tài 1iu Dai h5i,).
3. Thông qua Báo cáo hoat dng cüa Ban kiêm soát nãm 2018 ('nói dung báo
cáo theo íàí lieu Dcii h).
4. Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2018 dâ thrçic kim toán (Cong ty mc và
Hqp nhAt) (ni dung các Báo cáo tài chInh cia ducic cong bô thông tin).
5. Thông qua phucing an phân ph6i lçxi nhun, trIch 1p các qu5, chi trá Co t1rc
cüa kt qua hoat dng san xuát kinh doanh nãm 2018 nhr sau:
5.1. Ni dung phân pMi lcii nhun:
Chi tiêu
1. Lçii nhun sau thuê
2. Li nhun phân phôi
- Qu5' khen thung, phüc lçii NLD
- Qu)7 thrâng ngi.thi quãn 1
-Chiac6tirc
- CEi tCrc trên c6 phiu
3. Lqi nhun d 1ti

O

S tin (dng)
5.224.454.595.986
5.224.454.595.986
6 1.589.426.733
1.785.037.500
5.161.080.131.753
3.884
0
1

5.2. Di hi dng c dong Ciy quyên d Hi ding quãn trj ha chçn thii dirn
chi trã cô trc näm 2018 phü hçTp vói quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu I VEAM.
Diêu 2. Thông qua các chi tiêu v k hotch san xuât kinh doanh vã lçi
nhuãn näm 2019
Dcyn vj tInh: tj) ddng
Cacchitieuchinh
1. Doanh thu BH & CCDV
+Sánxucitcongnghip
+ Thirong ,nai, djch v
2.Doanhthutàichinh
3. Lai nhuâri sau thud
4. Ti suit 1i nhun/c phiu

Thu'c hiên
2018
2.927
1.983
944
5.495
5.224
39.3%

Kê hoach
So sinh
2019/2018
2019
xxx %
xxx
xxx
xxx%
xxx %
xxx
xxx%
xxx
xxx
xxx %
xxx %
xxx %

Diêu 3. Phê chun kt qua hal nhirn thãnh viên Hi dng quail trl
Phê chun k&t qua bäi nhim thành viên HOi dng quãn trj d6i vâi ông Trn
NgQC Ha.
Diu 4. Phê chuãn két qua bii bô sung thành viên Hi dông quãn trj
Phê chun kt qua bâu b sung 01 thành viên (dec lip) Hi dông quãn trj
nhim kS' 2017 - 2022 (thành viên dc 1p HDQT): ông
Diu 5. Phê duyt quyt toãn qu5 tin luirng, thu Lao näm 2018 và thông
qua k hoch qu5 tiên kro'ng, thà lao, tiên thuöng nãni 2019 cüa Hi dông quãn
trl, Ban kiêm soát
1. Phê duyt quyt toán qu tin luorng, thai lao cüa Hi dng quãn trj (v61 sd
hrcing thành viên chuyên trách là 02 ngzrài và thành viên khóng chuyên trách là 04
ngu'&i), Ban Kiêm soát (vài so lucing chuyên trách là 02 ngw&i và khOng chuyên trách
là 01 ngw&z) vài mirc thirc hin thirc tê näm 2018 là 8,705 t dng, bang 74,1% müc
kê hoch dã di.rçic Di hOi dông cô dông lan thi:r nhât thông qua (chi tiét theo tài lieu
D2i h5i).
2. Phê duyt k hoch chi trã tin luang, thu lao cUa Hi dng quãn trj, Ban
Kiêm soát VEAM närn 2019 nhu sau:
2.1. Qu 7 tin lucrng va thu lao HOi dng quãn trj duc tmnh vi s krçing thành
viên chuyên trách là 04 ng1.ri và thành viên không chuyên trách là 03 ngi.rii, vci thji
gian lam vic tInh dt 12 tháng là xxx t, dng ('chi tiêt theo tài lieu Dgi h.5i).
2.2. Qu5' tin hrang và thu lao Ban kiêm soát duc tInh vOi s ltrng Kirn soát
viên chuyên trách là 02 ngiRii và Kiêrn soát viên không chuyên trách là 01 nglxi, vài
th&i gian lam vic tinh dü 12 tháng là xxx t dông (chi tiét theo tài lieu Dci h.
2.3. Dii hi dng c dông üy quyn d Hi dng quãn trj phân ph6i qu5' tiên
hrong, thu lao tai diem 2.1 và 2.2 Diêu nay. Nêu cO s thay dôi ye so luqng thành viên
Hôi dông quãn trl chuyên trách, Kiêm soát viên chuyên trách cüng nhu thii gian lam
vic trong näm, thI qu5 tién lting, thu lao se duçc thay dôi ti.rang 1mg.
Diêu 6. Phê duyt don v kiêm toán Báo cáo tài chmnh näm 2019
2

1. Dti hi dng c dông üy quyn d HOi dng quãn trj quyt djnh vic hra
chon dn vi kiêrn toán dôc lap dôi vOi viéc kiêm toán the Báo cáo tài chInh nãm 2019.
2. Tiêu chI 1ira chn dcn vj kim toán dOe 1p can cir theo T?i trinh cUa Ban
kiêm soát trInh Dti hOi dông cô dông (chi lie! theo tài lieu Dcii h5i).
Biu 7. Phé duyt vic niêm yt cô phiu ti S& giao d!ch chung khoán
thành phô Ho Chi Minh
1. Phé duyt vic thrc hin niêrn yet c phiu VEA (VEAM) tai Sâ Giao djch
chriig khoán thành phô ho ChI Minh, thai gian dir kiên trong närn 2019.
2. Di hOi dông c6 dông üy quyn d HOi dng quán trj quyt djnh k hoch vã
thii diem niêm yet cii the nhäm mang 1i lvi ich cao nhât cho các Co dông và phü hçip
vâi các quy djnh cüa pháp 1ut lien quan.
Biu 8. Diu khoãn thi hành
1. Dai hOi dng c dong giao HOi dng quán trj, Ban Kim soát chju trách
nhim triên khai thi hành Nghj quyêt.
2. Nghj quy& nay &rqc Di hOi dông c dOng nhât tn thông qua và có hiu hirc, Ty\
thi hánh kê tir thai diem kêt thUc Di hOi./.
LçIc vA
GHIEP

IVoi u/ian:
- Thành viên HDQT, BKS
- Cong bô thông tin;
- Liru: VT, VP HDQT.

TM. BAI HQI BONG cO BONG
CHU TQA - CHU T!CH HQI BONG QUAN TRJ

Büi Quang Chuyn
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