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TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHÚ SƠN                                      –––––––––––––––––––––––– 
   ––––– 

Số : 06/NQ-ĐH                                Đồng Nai, ngày   18   tháng   4  năm 2012 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến 
hành lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Đồng 
Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

Đại hội có mặt: 47 cổ đông đại diện cho 4.402.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ                
97,84% vốn điều lệ. 

Vắng mặt: : 18 cổ đông đại diện cho 97.195  cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,16 % vốn 
điều lệ. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi 
Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây: 

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị: 

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 với số liệu cụ thể: 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: 

- Tổng doanh thu : 242.469 triệu đồng 

-  Lợi nhuận trước thuế TNDN :   46.422 triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN :   34.791 triệu đồng 

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm soát 

Biểu quyết:  100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 4.  Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và các dự án đề xuất triển khai 
năm 2012 của HĐQT 

1.  Kế hoạch SXKD năm 2012: 
- Tổng doanh thu  : 190.000 triệu đồng. 
- Sản phẩm chủ yếu: 

+ Heo giống  :      784 tấn 
+ Heo thịt  :   2.363 tấn 

- Lợi nhuận  : 15.092 triệu đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH :  11,99 %  

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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2.  Các dự án: 

- Dự án xây trại chăn nuôi heo mới tại Khu Liên hợp công nông nghiệp 
Agropark 

- Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2, 
tận thu khí biogas để phát điện và CDM tại Trại heo Phú Sơn. 

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả 
cổ tức năm 2011, cụ thể: 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:  34.790.889.714 đồng, phân phối 
như sau: 

- Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :   5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN 

- Quỹ thưởng Ban điều hành : 1,5 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN 

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 13 % trên lợi nhuận sau thuế TNDN 

- Số lợi nhuận còn lại chi cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 

+ Cổ tức : 20%/vốn điều lệ;   6 tháng đầu năm đã chi 7%, cả năm còn lại 
13%. Số tiền cổ tức còn lại (13%/vốn điều lệ):  5.850.000.000 đồng. 

+ Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế:  trích lập Quỹ đầu tư phát triển. 

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 6.  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp và chi trả cổ tức năm 2012 như sau: 

   1. Số trích lập các quỹ tính theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo thứ tự, gồm: 

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% ( cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ ); 

- Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi : 10%. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 
tăng thêm nhưng không quá 13%. Hội đồng quản trị quyết định mức trích lập tăng 
thêm. 

- Quỹ thưởng Ban điều hành: 

 Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được trích 1,5%. 

 Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không được trích. 

2. Số lợi nhuận sau thuế còn lại để chi trả cổ tức và trích lập Quỹ đầu tư phát 
triển. Giao cho HĐQT điều chỉnh giữa Quỹ đầu tư phát triển và cổ tức theo 
hướng: 

-  Mức cổ tức phù hợp với kết quả SXKD trong năm nhằm điều chỉnh hài hòa 
quyền lợi cổ đông và vốn cho phát triển sản xuất cho Công ty, tối thiểu 15 %/vốn 
điều lệ. 

- Còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển. 

Biểu quyết:  100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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Điều 7. Đại hội thông qua mức tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng cho HĐQT, Ban 
kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2012, cụ thể: 

- Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng 

- Phó Chủ tịch : 2.250.000 đ/tháng 

- Thành viên HĐQT + Trưởng Ban kiểm soát : 1.800.000 đ/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng 

- Thư ký Công ty : 1.500.000 đ/tháng 

Biểu quyết:  100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Giám đốc 
Công ty. 

 Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 9.  Thông qua việc chọn công ty kiểm toán hàng năm 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán 
trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính. 

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thông qua. 
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.  

 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI 

   CHỦ TỊCH HĐQT 
 
 
 
 
 

Lê Văn Mẽ 
 
 
 
 
 


