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TONG CONG TV MAY BONG LVC vA
MAY NONG NGIII1P VIT NAM - CFCP

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA V1T NAM

S: 46 /NQ-DHDCD

HàNt5i, ngày30tháng6nam 2019

Bc 1p - Tir do - Hinh phüc

NGHj QUYET
BAJ HQI BONG CO BONG THUUNG NIEN NAM 2019
Can cü Lu.t doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cü Diêu 1 to chirc và hot dng cüa Tong cong ty May dng lijc và
May nông nghip Vit Nam - CTCP (VEAM);
Can cir Biên bàn h9p Dai hi dng c dông thuing niên näm 2019 cüa Tang
cong ty May dng 1irc và May nông nghip Vit Nam - CTCP ngày 30/6/2019,
Di hi dng c dông thuing niên näm 2019 Tng cong ty May dng luc va
May nông nghip Vit Nam - CTCP cia quyêt nghj nhQng ni dung sau:
\ C0

QUYET NGffl:
Biu 1. Thông qua Báo cáo kt qua hoyt dng, Báo cáo tài chmnh
Phân phi Içri nhun 11am 2018
1. Thông qua Báo cáo kt qua san xut kinh doanh näm 2018 và K hoach
san xut kinh doanh nàm 2019 (nç5i dung báo cáo theo tài lieu Dcii hoi2.
2. Thông qua Báo cáo kt qua hoat dng nàm 2018 và K hoch ho.t dng
näm 2019 cUa HOi dông quãn trj (ni dung báo cáo theo tài lieu Dqi h5i).
3. Thông qua Báo cáo hot dng cüa Ban kim soát nàm 2018 (ni dung báo
cáo theo tài lieu Dai hôz).
4. Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2018 d duqc kim toán cüa Cong ty
mc và HçTp nhât (ni dung các Báo cáo tài chInh da ductc cong bô thông tin).
5. Thông qua phixcing an phãn phi lçii nhun, trIch 1p các qu, chi trá c
tire cUa kêt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2018 nhu sau:
5.1. Ni dung phân phi lçii nhun:
CM tiêu

S tin (dng)

1. Lçñ nhun sau thus

5.224.454.595.986

2. Lçii nhun phân phi

5.224.454.595.986

- Qu5 khen thuing, phUc lçii NLD
- Qu thtràng ngu1i quãn 1
- Chia c tire (*)
- Co tire trên c phiêu
3. Lçii nhun d 1i

61.589.426.733
1.785.037.500
5.161.080.131.753
3.884
0

03
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(*) Riêng ni dung chia c trc &rçlc thrc hin sau khi có kin cüa di din
chü sO hu nhà nixOc (B Cong Thixng).
5.2. Dai hôi dng c dông üy quyn d Hi dng quán frj quyt djnh vic
phãn phôi igi nhun sau khi có kiên cüa BO Cong Thuxng và 1ira chçn thai diem
chi trá cô trc näm 2018 phü hçp vOi quy djnh cUa pháp 1u.t, Diêu 1 VEAM.
Diu 2. Thông qua các chi tiêu v k hoch san xut kinh doanh và
loi nhuân nm 2019
Don vj tInh. tj dng
Các chi tiêu chInh

Thtrc
hin 2018

Khoach
2019

Sosánh
2019/2018

2.927
1.983

2.398
1.598

82 %
81 %

944

800

5.495

7.243

5.224
39,3%

6.402
48,2%

85%
132 %
123 %

1.Doanh thu BH & CCDV
+ San xudt cong nghip
+Thuv'ngmai,dichvu
2. Doanh thu tài chInh
3. Lçii nhu.n sau thud
4. Ti suit lçii nhunIc phiu
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Dieu 3. Phe duyçt ket qua bai nhiçm thanh vien HQI dong
quan trl
A

A

•A

S

•A

A•

Phê duyt kt qua bAi nhim thành viên Hi dng quãn trj d& vOi ông Trn
Ngçc Ha.
A

A

A A

S

A

A

Theu 4. Phe duyçt ket qua bau bo sung thanh vien Hoi dong quan tr!
Phê duyt kt qua b.0 b sung 01 thành viên dc 1p Hi dng quãn trj
nhim k' 2017 - 2022 dôi vOi ông Nguyn Tin Vy.
•A

A

A

-.A

a

Dieu 5. Phe duyçt quyet toan quy tien ltrong, thu lao nam 2018 va thong
qua k hoch qu5 tin hro'ng, thà lao, tin thir&ng näm 2019 cüa Hi dng
quãn trj, Ban kim soãt
1. Phê duyt quyt toán qu tin luang, thu lao cüa Hi dng quán trj, Ban
Kim soát näm 2018 là 8,705 t ding, bng 74,1% müc kê hotch dà ducic Di hi
Dgi h5i).
dông Co dông näm 2018 thông qua (chi tiêt theo tài
lieu

2. Phê duyt k hoach chi trã tin li.nmg, thu lao cüa Hi dông quãn tn, Ban
Kiêm soát VEAM näm 2019 nhu sau:
2.1. Qu5 tin krang và thu lao Hi dng quãn frj là 6.955.200.000 dng ('chi
Dgi hç.
tiêt theo tài
2.2. Qu tin lucing và thu lao Ban kim soát là 3.326.400.000 dng (chi tilt
Dgi ho!).
theo tài
lieu

lieu

2.3. Dii hi dng c dông üy quyn d Hi dng quãn trj phân ph6i qu tin
luçmg thành
hrang, thu lao tai dim 2.1 và 2.2 Diêu nay. Nu có si thay dôi
viên Hi dng quán tnj chuyên trách, Kiêm soát viên chuyên trách cüng nhu thii
gian lam vic trong näm, thI qu5' tiên lucing, thu lao sê dixçic thay dôi tuang rng.
ye so

2

Diu 6. Phê duyt vic km çhçn don vj kim toán Báo cáo tài chInh nám 2019
1.Di hOi dng c dông ñy uyn d Hi dng quãn frj quyt djnh vic Ira
chçn 01 dan vj kim toán dc 1p dôi vâi vic kiêm toán các Báo cáo tài chInh nAm
2019 tr danh sách duâi day:
- Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam (E&Y);
- Cong ty TN}IIH Deloitte Vit Nam (Deloitte);
- Cong ty TNT*I KPMG (KPMG);
- Cong ty TN}IH PWC (Vit Nam);
- Cong ty TNHH Kim toán và Djrih giá Vit Nam (VAE);
- Cong ty TNHH Kim toán Nhãn Tam Vit;
- Cong ty TNHH Kim toán VACO.
2. lieu chI lua chQn don vj kim toán dc 1p can ci.'r theo Ti tr'mh cüa Ban
kiêm soát trinh Di hi dng c dông (chi tiêt theo tài lieu Dg! hóz).
A

•A

.

.

.A
.
Then
7. Phe duyçt viçc mem yet co phieu ti Sor giao d!ch
chung khoan
thành ph H Chi Minh
A

A

tA

tA

1. Phê duyt vic thrc hin niêm y& c phiu VEA (VEAM) ti Sâ Giao
djch chrng khoán thành phô Ho ChI Minh, th&i gian dr kiên trong näm 2019.
2. Dti hi dn c dông üy quyn d Hi dng quãn trj quyt djnh ká hoe
và th?ji diem niêm yet cii th nhàm mang li lçri Ich cao nhât cho các c dôna
.
EP
phu hcip vol cac quy dinh cua phap lut lien quan.
Diu 8. Biu khoãn thi hành
1. Di hi dng c dông giao Hi dng quãn trj, Ban Kim soát chju ch
nhim triên khai thi hành Nghj quyt.
2. Nghj quyt nay duçvc Dti hi ding c dông nht fri thông qua va có hiêu
lire thi hành k tr thyi dim kt thüc Di hOi./.
Ntii nhn:
- Thành viên HDQT, BKS;
- Cong b thông tin;
- Lixu: VT, VP HDQT.

TM. BAI HQI BONG cO BONG
CHUTQ'
CHHQIBONG QUANTR!
8dj's.J
•

- "ang Chuyn
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