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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT (“NHÃN HIỆU VIỆT”) 

 
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2020 

 VIET BRAND INVEST JOINT STOCK COMPANY (“VIET BRAND”) 
***************************** 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
VOTING PAPER 

 

TÊN CỔ ĐÔNG/NAME OF SHAREHOLDER: ……….……………………………….…………… 

TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/Name of the authorized person: ……….……………………… 

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/Number of shares with voting right: ……….……… cổ 

phiếu/shares 
 

Cổ đông đánh dấu (X) hoặc () vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc 

“Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội 

Please mark (X) or () to the box corresponding to “Agree”, “Disagree”, “Abstain” toward the voting 

subjects. 

 

STT 

No. 
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

VOTING CONTENT 

TÁN 

THÀNH 

AGREE 

KHÔNG 

TÁN 

THÀNH 

DISAGREE 

KHÔNG 

CÓ 

 Ý KIẾN 

ABSTAIN 

1.  
Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 

Chairman, the Secretariat, Scrutiny team 
   

2.  
Chương trình nghị sự 

The Agenda 
   

3.  
Hướng dẫn biểu quyết 

The Voting guidelines 
   

    

 CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON 

 Ký và ghi rõ họ tên 

Signature and Full name 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 
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STT 
No. 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
VOTING CONTENT 

TÁN 
THÀNH 
AGREE 

KHÔNG 
TÁN 

THÀNH 
DISAGREE 

KHÔNG 
CÓ 

 Ý KIẾN 
ABSTAIN 

1.  

Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất 
cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 
The Separate and Consolidated Audit Financial 
Statements for the year ended December 31st, 2019 

   

2.  

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt 
động kinh doanh năm 2019 
The Report of the Board of Directors on the business 
performance in 2019 

   

3.  

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2019  
The Report of Board of Supervisors on the business 
performance in 2019 

   

4.  Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019 
The Report on corporate governance of 2019    

5.  

Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán 
của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty 
The Audited report on capital utilization of private 
placement in 2019 of the Company 

   



STT 
No. 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
VOTING CONTENT 

TÁN 
THÀNH 
AGREE 

KHÔNG 
TÁN 

THÀNH 
DISAGREE 

KHÔNG 
CÓ 

 Ý KIẾN 
ABSTAIN 

6.  Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 
The Business plan of the Company in 2020    

7.  Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020  
The Financial Budget of the Company in 2020    

8.  
Việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm 
2020 
The selection of Auditor for the year 2020 

   

9.  

Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh 
của Công ty  
The submission on the change of the business lines of 
the Company 

   

10.  Điều lệ sửa đổi 
The revised Charter    

11.  Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
The Internal regulation on corporate governance    

12.  Sơ đồ tổ chức của Công ty 
The Organizational chart of the Company    

    
 CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON 
 Ký và ghi rõ họ tên 

Signature and Full name 
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STT 

No. 
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

VOTING CONTENT 

TÁN 

THÀNH 

AGREE 

KHÔNG 

TÁN 

THÀNH 

DISAGREE 

KHÔNG 

CÓ 

 Ý KIẾN 

ABSTAIN 

1.  
Biên bản Đại Hội 

Minutes of the Meeting 
   

2.  
Nghị quyết Đại Hội 

Resolution of the Meeting 
   

    

 CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

SHAREHOLDER/THE AUTHORIZED PERSON 

 Ký và ghi rõ họ tên 

Signature and Full name 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NHÃN HIỆU VIỆT 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

Số: ………/BBH-ĐHĐCĐ.2020             Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 

Địa chỉ: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Giấy CNĐKDN số: 0312080709 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào 

ngày 10/12/2012 và thay đổi lần 11 ngày 24/12/2019. 

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ … phút ngày 19 tháng 05 năm 2020, tại Lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật 

Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt được tiến hành. 

 

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

Bà Nguyễn Hải Linh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 

…… giờ …… phút, ngày 19/05/2020 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ……. cổ 

đông, đại diện cho ……………..…………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ………..% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty. Danh sách và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông tham dự 

được đính kèm. 

Bà Nguyễn Hải Linh tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tiến hành theo đúng quy 

định tại điều 136, 137, 138, 139, 141, 142 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 19, 20 của Điều lệ 

Công ty. Số cổ đông dự họp đại diện ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty, đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Luật doanh  nghiệp và Điều lệ Công ty. 

2. Thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội 

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội 

bằng Phiếu biểu quyết. 

3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, và Ban Kiểm Phiếu, cụ thể như 

sau: 
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Chủ tọa đoàn (gồm 03 người): 

1. Ông Ho, Feng Tao  –  Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội 

2. Ông Lu, Hui Hung –  Thành viên HĐQT  

3. Ông Liew Sep Siang –  Trưởng Ban kiểm soát 

Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau: 

Ban Thư ký (gồm 01 người): 

1. Bà Nguyễn Hải Linh   

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người): 

1. Bà Trương Nhã Nguyên – Trưởng ban kiểm phiếu 

2. Bà Võ Thị Nhi – Thành viên 

3. Bà Nguyễn Thị Thảo Vy – Thành viên 

4. Ông Ho, Feng Tao phát biểu khai mạc Đại hội. 

5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội 

Bà Chiêu Nhã Thy trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (tài liệu đính kèm). 

Với …………..% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Hướng dẫn biểu quyết, 

Nhân sự của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu, và Chương trình nghị sự của Đại 

hội. 

II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: 

1. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả của kế hoạch 

tăng vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng) (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) 

với nội dung chính như sau: 

1.1 Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 23/07/2019, hồ sơ xin chấp 

thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng đã được nộp lên 

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”). 

1.2 Ngày 13/11/2019, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Nhãn hiệu 

Việt. 

1.3 Ngày 14/11/2019, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 17.000.000 (mười bảy triệu) cổ phiếu 

với số tiền huy động được là 170.000.000.000 (một trăm bảy mươi tỷ) đồng. 

1.4 Ngày 24/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11, cập nhật vốn điều lệ mới 

của Nhãn hiệu Việt là 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng). 

2. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và 

Hợp nhất cho năm kết thúc này 31/12/2019 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm). 

3. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả 

hoạt động kinh doanh năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).  
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4. Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt 

động kinh doanh năm 2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm). 

5. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 

2019 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).  

6. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm 

toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2019 của Công ty (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm). 

7. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 

2020 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm). 

8. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2020 (Chi 

tiết tại tờ trình đính kèm).  

9. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt năm 

2020 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau: 

Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM 

Tel: 028 3999  0091 - 028 3999  0097  –  Fax: 028 3999  0090 

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết 

theo pháp luật cho vấn đề này.  

10. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của 

Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm) với nội dung chính như sau: 

10.1 Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc bỏ ngành nghề kinh 

doanh sau: 

STT 
Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách 

đã đăng ký 
Mã ngành Ghi chú 

1 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  

(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm) 
4649  

2 

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và 

môi giới bảo hiểm) 

4610  

3 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 

và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không hoạt 

động tại trụ sở) 

 

4620  

4 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng. 
4663  
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STT 
Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách 

đã đăng ký 
Mã ngành Ghi chú 

5 
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

(trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) 
7320  

Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi là: 

STT Tên ngành Mã ngành  

1. 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 

5610 

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

3. 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, bến 

bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công 

nghiệp, khu du lịch. 

4299 

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

5. 
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

4771 

6. 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, 

chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 

văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

8230 

7. 
Hoạt động tư vấn quản lý 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 

7020 

(Chính) 

8. 
Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ sở) 

4632 

9. 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên 

doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 

31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 

của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh 

nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) 

4722 

10. 
Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống. 

5629 
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STT Tên ngành Mã ngành  

11. 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà 

phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản 

xuất các chất thay thế cà phê (không hoạt động tại trụ sở) 

1079 

12. 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 

6619 

10.2 Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 của 

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt như sau: 

 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành Mã ngành  

1. 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 

5610 

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

3. 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, bến 

bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu công 

nghiệp, khu du lịch. 

4299 

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

5. 
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

4771 

6. 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, 

chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 

văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

8230 

7. 
Hoạt động tư vấn quản lý 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 

7020 

(Chính) 

8. 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động tại trụ 

sở) 

4632 

9. 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng chuyên 

doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 

31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 

4722 
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STT Tên ngành Mã ngành  

của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh 

nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) 

10. 
Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống. 

5629 

11. 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: 

cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản 

xuất các chất thay thế cà phê (không hoạt động tại trụ sở) 

1079 

12. 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 

6619 

11. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi (Chi tiết tại tờ trình đính 

kèm). 

12. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết 

tại tờ trình đính kèm). 

13. Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty (Chi tiết tại tờ 

trình đính kèm). 

14. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình 

15. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 

Bà Nguyễn Hải Linh cập nhật về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến ...... giờ .......... phút  

ngày 19/05/2020 như sau: tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là ……. cổ đông, đại diện 

cho ……………..…………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty.  

16.  Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội tờ trình 

Bà Trương Nhã Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết 

quả biểu quyết của các cổ đông như sau (chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm): 

 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 

31/12/2019: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   
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 Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:  

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 

2019 của Công ty: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020:  

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   
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 Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm 

toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt năm 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc 

triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề 

này: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 Thông qua Điều lệ sửa đổi: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

 

 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   
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 Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 

Bà Nguyễn Hải Linh đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và bà Chiêu Nhã Thy điều khiển Đại 

hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020: 

Ý kiến Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) Đạt tỷ lệ 

Đồng ý   

Không đồng ý   

Không có ý kiến   

Với ..........% số phiếu đồng ý, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt kết 

thúc lúc …………. giờ cùng ngày. 
 

Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội 

                              NGUYỄN HẢI LINH HO, FENG TAO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
NHÃN HIỆU VIỆT 

---o0o--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---o0o--- 

Số: 1905/NQ-ĐHĐCĐ.2020          Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT 
 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 

ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt; 
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/05/2020 số 

1905/BBH-ĐHĐCĐ.2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt; 

QUYẾT NGHỊ 
Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng lẻ và Hợp nhất cho năm kết 

thúc ngày 31/12/2019 (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm). 

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh 
năm 2019 (Theo nội dung tờ trình đính kèm). 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 
2019 (Theo nội dung tờ trình đính kèm). 

Điều 4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2019 (Theo nội dung tờ 
trình và tài liệu đính kèm). 

Điều 5. Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng 
lẻ năm 2019 của Công ty (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm).  

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 (Theo nội dung tờ trình 
đính kèm). 

Điều 7. Thông qua Dự toán ngân sách của Công ty trong năm 2020 (Theo nội dung tờ 
trình và tài liệu đính kèm). 
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Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 
làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt năm 2020, 
như sau: 

Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 
Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM 
Tel: 028 3999  0091 - 028 3999  0097  –  Fax: 028 3999  0090 

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và ký tất cả tài liệu có liên quan đến quy 
trình cần thiết theo pháp luật cho vấn đề này. 

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, như 
sau: 

a. Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:  

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi 
danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú 

1 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  
(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược 
phẩm) 

4649  

2 
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất 
động sản và môi giới bảo hiểm) 

4610  

3 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống 
Chi tiết: Bán buôn hàng nông, lâm sản (không 
hoạt động tại trụ sở) 

4620  

4 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng 
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng. 

4663  

5 
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 
(trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều 
tra) 

7320  

 Theo đó, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi là: 

STT Tên ngành Mã ngành  

1. 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
5610 

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 
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STT Tên ngành Mã ngành  

3. 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công 
nghiệp, bến bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng 
khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch. 

4299 

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4771 

6. 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

8230 

7. 
Hoạt động tư vấn quản lý 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 
7020 

(Chính) 

8. 
Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động 
tại trụ sở) 

4632 

9. 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-
UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ 
Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm 
tại TP. Hồ Chí Minh) 

4722 

10. 
Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống. 
5629 

11. 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà 
phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và 
cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê (không 
hoạt động tại trụ sở) 

1079 

12. 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào 
đâu 

Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật). 

6619 
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b. Thông qua việc sửa đổi Điều 3.1 của Điều Lệ Công ty như sau: 

 Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt như sau 
     “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành Mã ngành  

1. 
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
5610 

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

3. 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công 
nghiệp, bến bãi, giao thông, thủy lợi; xây dựng hạ tầng 
khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch. 

4299 

4. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4771 

6. 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). 

8230 

7. 
Hoạt động tư vấn quản lý 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). 
7020 

(Chính) 

8. 

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn rau quả, chè, cà phê (không hoạt động 
tại trụ sở) 

4632 

9. 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ rau, quả, chè, cà phê trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-
UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ 
Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm 
tại TP. Hồ Chí Minh) 

4722 

10. 
Dịch vụ ăn uống khác 

Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống. 
5629 
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11. 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà 
phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và 
cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê (không 
hoạt động tại trụ sở) 

1079 

12. 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào 
đâu 

Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật). 

6619 

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi (Theo nội dung tờ trình và tài liệu đính kèm). 

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo nội dung tờ trình và tài 
liệu đính kèm). 

Điều 12. Thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty (Theo nội dung tờ trình đính kèm). 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư 
Nhãn hiệu Việt tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị 
quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 

HO, FENG TAO 
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