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CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG 

----------------------- 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------o0o------ 
   

 

 

    Số : ............/NQ-ĐHĐCĐ.VXSP                          Nha Trang, ngày 27 tháng 6 năm 2020 

 

 

Dự thảo NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 
26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.  
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vắc xin 

và Sinh phẩm Nha Trang được tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT NGHỊ : 

ĐIỀU 1 . Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh 
phẩm Nha Trang thống nhất thông qua các nội dung sau :  

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó :  

  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 

- Doanh thu thuần  :  36.552.000.000 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế  :    4.904.000.000 đồng 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 

- Doanh thu thuần  :  33.400.000.000 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế  :      4.000.000.000 đồng 

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

A & C.  

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển Công ty năm 2020 của Hội đồng 
Quản trị. 

4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.  
5. Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chia cổ tức 2020 

 Phân phối lợi nhuận 2019  

- Mức chi cổ tức cho năm tài chính 2019 là 3% vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt. 
Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức do HĐQT quyết định. 

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% LNST. 

 Kế hoạch năm 2020  

- Chia cổ tức  :  Dự kiến 3% vốn điều lệ. 
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : Giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định tùy vào tình 

hình tài chính Công ty và sẽ báo cáo lại cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông 2021.  
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6. Kế hoạch quỹ thù lao HĐQT và BKS; quỹ tiền lương người lao động năm 2020  

- Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 2% /doanh thu thực hiện  
- Quỹ tiền lương Công ty : tối đa 25%/doanh thu thực hiện. Mức trích sẽ do Hội 

đồng Quản trị quyết định dựa trên tình hình SXKD thực tế của Công ty.  
 

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 5 đơn vị sau thực 
hiện kiểm toán BCTC năm 2020 :  

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. 
- PricewaterhouseCoopers ( PwC ) 

- Deloitte 

- KPMG 

- Ernst & Young ( EY ) 
 

8. Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội 
bộ/ người có liên quan người nội bộ; tổ chức có liên quan người nội bộ.  
Việc ủy quyền này có thời hạn 01 năm cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021.  

9. Chấp thuận chủ trương cho phép cổ đông là người nội bộ, tổ chức có liên quan đến 
người nội bộ trong HĐQT, trong năm 2020 được tăng tỷ lệ sở hữu tại Biopharco mà 
không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 
Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các nội dung trên theo đúng các 
thủ tục qui định của pháp luật hiện hành. 

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành : 

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang thống nhất giao cho 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2020. 

Nơi nhận :                                                   TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
- Hội đồng Quản trị             CHỦ TỊCH HĐQT  

- Ban Giám đốc 

- Ban Kiểm soát 
- Cổ đông của Cty 

- Lưu : Thư ký Công ty 

 

 

 

  PHẠM THỨ TRIỆU 
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