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CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 
Số :  05 / NQ-ĐHĐCĐ-2012 

     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                     Tp.HCM, ngày 18 tháng  04  năm 2012 
 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2012 
_____________ 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương  mại Phú Nhuận 
năm 2012 được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2012 tại sảnh 2 Nhà 
hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận số 124 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội gồm có  73 cổ đông đại diện sở hữu 3.421.901cổ phần 
tham dự, đạt tỷ lệ 95,05 % cổ phần được quyền biểu quyết  (3.600.000 cổ phần). 

Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết các vấn đề sau: 
1) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. 

Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

2) Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011  
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

3) Thống nhất Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ 
tiêu: 

- Tổng doanh thu  năm 2012  : 189.000.000.000đ 
- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 :   12.000.000.000đ 
- Cổ tức năm 2012    :                     12% 

Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

4) Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

5) Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 
18%/năm và tạm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 là 25% trên lợi 
nhuận kế hoạch. 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 
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6) Thống nhất tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012. 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

7) Ủy quyền cho HĐQT quyết định trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm 
toán cho năm tài chính 2012 là DTL, AFC, A&C, PACO, VADC. 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

8) Nhất trí thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và 
quyết định cho phát hành tăng vốn từ 36 tỷ lên 48 tỷ trong năm 2012 để bổ sung 
nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh với các nội dung: 

 

8.1) Số lượng cổ phần phát 
hành 

1.200.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn 
cổ phần) 

8.2) Loại cổ phần Cổ phần phổ thông  
8.3) Mệnh giá  10.000 đồng  
8.4) Tổng mệnh giá phát 

hành  
12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng) 

8.5) Vốn điều lệ sau phát 
hành  

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn 
điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. 
Mức vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 
48.000.000.000 đồng  

8.6) Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu. 

8.7) Tỷ lệ phát hành 

3:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua, cứ 
3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành đợt 
này). 
Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống 
đến hàng đơn vị. 

8.8) 
Thời gian thực hiện dự 
kiến 

sau khi UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép phát 
hành (dự kiến quý II/2012).  

8.9) Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. 
8.10) Phương án sử dụng vốn Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh 

của Công ty 

8.11) Xử lý cổ phần không 
bán hết 

Số lượng cổ phần không đăng ký mua hết và tổng số 
cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị) ủy quyền cho HĐQT chào 
bán cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của 
pháp luật, với giá bán không thấp hơn giá phát hành 
cho cổ đông hiện hữu và có lợi cho Công ty. 
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8.12) Đăng ký giao dịch tập 
trung  

Toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký giao 
dịch tập trung trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết 
thúc đợt chào bán 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau: 

 Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm 
đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 

 Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp 
lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

 Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua sau khi có 
được chấp thuận cho phép phát hành của UBCK Nhà nước. 

 Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt 
động kinh doanh cho phù hợp. 

 Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh 
đã thay đổi, đồng thời báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất thông qua. 

 Lập báo cáo kết quả phát hành gửi các cơ quan chức năng liên quan đến 
đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất. 

 Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập 
trung trong thời hạn 1 năm sau khi hoàn tất đợt phát hành.  

Kết quả biểu quyết:  
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

9) Nhất trí thông qua quyết định dời trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ 82 Trần 
Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT 
tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật : Thay đổi giấy phép hoạt động kinh 
doanh cho phù hợp và chỉnh sửa điều 2.3 tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công 
ty. 
Kết quả biểu quyết:  
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

10) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thuê tư vấn, lập phương án, thủ tục, đầu tư khai 
thác các mặt bằng hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 

11) Ủy quyền cho HĐQT trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, xin 
giấy phép mở, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện ... theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành. 
Kết quả biểu quyết:   
Tán thành: 3.421.901 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 100 %. 



12) Nhat tri thong qua viec ong Nguyen Van Diep Chu tich Hoi dong quan tri kiem
Tong giam doc Cong ty Co phan Thuang mai Phii Nhuan.

Ket qua bieu quyet:

Tan thanh: 3.421.901 c6 phan biSu quyet; dat ty le 100 %.

Cac van de thuoc pham vi uy quyen, HBQT co trach nhiem thong bao den co
dong sau khi co quyet dinh chinh thurc.

Nghi quyet da duoc Dai hoi dong co dong thuang nien nam 2012 thong qua va uy
quyen cho Hoi dong quan tri Cong ty to chuc thuc hien nghi quyet nay.

Ncri nhan:
Co dong
Liru

PA DAI H0I


