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thudng ni6n ndm 2020 96rr:

- Thpng biio moi hpp
- Mdu Phi6u ddng ky, giAy ty quy6n tham dq Dai hQi

- Quy ch6 ldm viOc tqi Dai hQi cl6ng c6 ddng thuong ni6n n6m 2020
- Chuong trinh hgp Eai hQi <l6ng c6 cl6ng thudng ni0n nim2020
- 86o c6o HQi d6ng quin tri C6ng ty
- 86o c6o cria Ban ki6m sodt C6ng ty
- Td trinh cria HQi d6ng qu6n tri v0 mOt s6 nQi dung phO chu6n tai Dai hOi d6ng

c6 d6ng thudng ni0n nim2020.
- Td trinh c[a Ban kiiirn so6t vd viQc lua chon c6ng ty ki6m to6n thyc hiQn sorit

x6t b6o crio tdi chinh b6n ni6n vd kitim to6n b6o ciio tdi chinh ndm 2020
- Miu phi6u bi€u quy6t.
- Du th6o Nghi quy€t D4i hQi Ddng c6 d6ng thuong ni€n nim2020

Tdi liQu Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2020 cua C6ng ty C6 phin Ducrng
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ten con o

CONC TY CO PHAN
DU'ONG QUanC NCAI

Noi nh{n:
- NhLr tr€n
. P. CNTT d6 CBTT
- Lur P. TCKT, HC Cty

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lip - Tu do - Hanh phric

Ng
G

%rrg

n

TY
prrAN



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
MST: 4300205943 

 

 
 

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 2 năm 2020 
 

THƯ MỜI THAM DỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông 
đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

1. Thời gian: Từ 7 giờ, Thứ 7 ngày 28/3/2020. 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Số 02 Nguyễn Chí Thanh, 
P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham 
dự. 

4. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác 
nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 
17g00 ngày 25/3/2020 theo địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

SĐT: 0255.3726110   Fax: 0255.3822843  Email: info@qns.com.vn  

Hoặc liên hệ bà Phạm Thị Tuyết Ánh – Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn. 

SĐT: 0255.3726156  Di động: 0906.456.859 Email: pttanh@qns.com.vn  

5. Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội tại website 
http://www.qns.com.vn mục Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông. 

Trân trọng kính mời./.         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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C6ICG TY CO PHAN DIIONG QUANG NGAI
S6 OZ Nguy6n Chi Thanh- TP. Quing Ng6i- Tinh Qunng Ngdi

ET: 0255.3126.110 Fax: 0255.3822.843

E-Mail: !n ns.con-i.vl'l Website : http://www.qns.com.vrl
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CONG TY CO PHAN DIJONG QUANG NGAI

Ngdy 28 thdng 3 ndm 2020

Thoi gian ldrn viQc cta Dai hQi : i bu6i

* Til 7 gid'iliin 8 gid' : Dpi bi6u c6 d6ng ddng k1i, nhQn tdi liQu.

* Tir 8 gid'iltin 11 gib : Ti6n hdnh Dai h0i.

Chuong trinh ngh! su:

I - 86o c6o cfra HQi d6ng Qudn tri C6ng ty C6 phin Duong Quang Ngai

2 -Bito c6o cta Ban Ki6rn so6t COng ty Cd phdn Duong Quing Ngdi

3 - Dai hQi th6ng qua vir ph6 chuAn ciic n6i dung:

+ Brio c6o tiri chinh vd 86o crlo tdi chinh ho. p nh6t ndm 2019

+ Phuong 6n ph6n phOi tqi nhudn n6rn 2019

+ K€ hopch kinh doanh ndm2020

+ Lua chen cdng ty ki6rn to6n thuc hiQn sorit xet Biio c6o tdi chinh b6n ni6n

vd ki6rn to6n b6o c6o tiri chinh n1tm2020-
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 
 

Số: …../NQ/QNS-ĐHĐCĐ2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 

 (Ngày 28/3/2020) 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; 

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ 

phần Đường Quảng Ngãi ngày 28/3/2020. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc …. giờ …… phút ngày 

28/3/2020 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của ……. Đại biểu 

cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu ……………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết; đại diện …………. cổ đông được triệu tập theo danh sách người 

sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2020. 

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc 

và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi đã thống nhất: 

QUYẾT NGHỊ 

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU: 

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

năm 2019 

Kế hoạch 

năm 2020 

Tổng doanh thu Triệu đồng 7.894.132 8.400.000 

Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 1.543.176 1.100.000 

Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 1.291.777 913.000 

Lãi chia cổ tức Triệu đồng 1.070.820  

Tỷ lệ cổ tức % 30 ≥ 15 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

  

DỰ THẢO 
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II. Báo cáo của Ban kiểm soát 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:  

TT Chỉ tiêu  Số tiền (đồng)  

I Lợi nhuận 2019 sau thuế trên BCTC hợp nhất 1.291.776.601.066 

II Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1.122.490.929.043 

1. Trích lập các Quỹ năm 2019 51.671.064.043 

  Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) 38.753.298.032 

  Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi( 1 % LNST) 12.917.766.011 

2. Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ) 1.070.819.865.000 

III Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối để lại 169.285.672.023 

IV Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế 2.008.072.233.590 

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền: 

- Tỷ lệ thực hiện: 15% 

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại 

ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/4/2020. 

- Ngày thanh toán: 08/5/2020. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

V. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 

1. Các chỉ tiêu tài chính: 

  Doanh thu:     8.400.000 triệu đồng 

  Lợi nhuận trước thuế TNDN:  1.100.000 triệu đồng 

  Lợi nhuận sau thuế TNDN:     913.000 triệu đồng 
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2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1 Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2020 Đồng 3.569.399.550.000 

2 Tổng số lượng cổ phần CP 356.939.955 

3 Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN Đồng 1.100.000.000.000 

4 Thuế TNDN Đồng 187.000.000.000 

5 Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN Đồng 913.000.000.000 

6 Lợi nhuận các năm trước còn để lại Đồng 2.008.072.233.590 

7 Trích lập các quỹ năm 2020 Đồng 36.520.000.000 

 Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) Đồng 27.390.000.000 

 Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1% LNST) Đồng 9.130.000.000 

8 
Lợi nhuận còn lại của những năm trước và 

năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông 
Đồng 2.884.552.233.590 

9 Tỷ lệ cổ tức (% VĐL)  ≥ 15% 
 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty 

kiểm toán sau đây: 

 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 

 Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

 Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

 Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết 

định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét 

Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo quy định 

hiện hành. 

(Tổng số phiếu tán thành: ………………… CP, đạt tỷ lệ: ……...% tổng số cổ phần  

tham gia  biểu quyết tại Đại hội) 

  



 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

   4 
  

B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất 

trí …..% và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2020. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị 

quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 

www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát 

có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung 

các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định 

của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết 

này trong phiên họp thường niên kế tiếp./. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

Võ Thành Đàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TailieuDHDCDTN2020QNS.pdf
	2-QNS_Phieu dang ky + UQ.pdf
	2-QNS_Phieu dang ky + UQ_Page1
	2-QNS_Phieu dang ky + UQ_Page2

	3-QNS_Quy che lam viec.pdf
	3-QNS_Quy che lam viec_Page1
	3-QNS_Quy che lam viec_Page2

	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri.pdf
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page1
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page2
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page3
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page4
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page5
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page6
	5-QNS_Bao cao hoi dong quan tri_Page7

	6-QNS_Bao cao BKS.pdf
	6-QNS_Bao cao BKS_Page1
	6-QNS_Bao cao BKS_Page2
	6-QNS_Bao cao BKS_Page3
	6-QNS_Bao cao BKS_Page4
	6-QNS_Bao cao BKS_Page5

	7-QNS_To trinh HDQT.pdf
	7-QNS_To trinh HDQT_Page1
	7-QNS_To trinh HDQT_Page2
	7-QNS_To trinh HDQT_Page3

	8-QNS-To trinh BKS.pdf
	8-QNS-To trinh BKS

	9-QNS_Phieu bieu quyet.pdf
	9-QNS_Phieu bieu quyet



		2020-03-17T16:00:16+0700




