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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    THỦY TINH HƯNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
    

 Số:  01/NQ-HĐQT  
   TP. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2014. 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú 
------ 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú. 

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của 
Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú tổ chức ngày 05 tháng 4 năm 2014. 

Hôm nay, vào lúc 8h30 đến 12h00 ngày 05 tháng 4 năm 2014 Công ty cổ phần 
Thủy Tinh Hưng Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

Tổng số cổ đông tham dự 36 người đại diện cho 3.032.475 cổ phần tương đương 
97,5% tổng số cổ phần biểu quyết.  

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy Tinh 
Hưng Phú nhất trí thông qua các nội dung sau: 

1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 
2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và định hướng hoạt động giai đoạn 2014 - 
2018. 

+ Năm 2013: 
- Tổng giá trị sản lượng :    83.749.967.197 đồng. 

- Doanh thu :  136.345.434.142 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế : 19.726.818.883 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuết :  14.825.564.162 đồng. 

+ Phương hướng năm 2014 và định hướng giai đoạn 2014 - 2018: 

a/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: 

+ Doanh thu :  150 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng. 

+ Thu nhập bình quân :   7 triệu đồng/người/tháng.  
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+ Cổ tức : 18 % /năm. 

b/- Định hướng giai đoạn 2014 – 2018:  

- Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu hàng năm với tỉ lệ 
từ 10% đến 15%. Về sản lượng và giá trị sản lượng tăng từ 6% đến 10% 

- Hàng năm đầu tư từ 1 đến 2 dây chuyền sản xuất ống tiêm để đáp ứng nhu 
cầu khách hàng. 

- Đầu tư thêm một cơ sở sản xuất chai với sản lượng khoảng 60 triệu 
chai/năm. 

- Phấn đấu chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm từ 18% đến 20%. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

3-  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty kiểm toán và dịch vụ 
tin học (AISC) kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty cổ 
phần Thủy Tinh Hưng Phú, với nội dung chủ yếu sau: 

- Lợi nhuận trước thuế :  19.726.818.883 đồng 

- Thuế TNDN phải nộp :  4.901.254.721 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế :  14.825.564.162 đồng 

- Cổ tức :  20%/năm 

- Cổ phiếu được phép lưu hành :  3.260.362 cổ phiếu. 

- Cổ phiếu quỹ :  150.000 cổ phiếu. 

- Cổ phiếu đang lưu hành :  3.110.362 cổ phiếu. 

- Giá trị chia cổ tức năm 2013 : 6.220.724.000 đồng 

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%) :                860.484.016 đồng 

- Lợi nhuận còn lại :  7.744.356.146 đồng 

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (90%) :             6.969.920.531 đồng 

- Trích lập quỹ khen thưởng: Ban điều hành công ty (3%) :     232.330.684 đồng  

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%) :  542.104.931 đồng 

Trong đó:  

+ Quỹ khen thưởng :  342.104.931 đồng. 

+ Quỹ phúc lợi :  200.000.000 đồng. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

4- Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2013: 

Nhìn chung Báo cáo tài chính năm 2013 trình bày trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện 
hành. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
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5- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho niên độ tài chính 2014 của Công ty 
cổ phần Thủy Tinh Hưng Phú là:  

- Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) . 

- Hoặc trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm 
toán năm 2014. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

6- Thông qua tờ trình về mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký 
năm 2014 là: không lớn hơn 6% lợi nhuận sau thuế TNDN. 

* Tỷ lệ biếu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty cổ phần Thủy Tinh Hưng 
Phú nhất trí bầu cử Hội quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014–2018): 

* KẾT QUẢ:  

 + Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm  05 thành viên như sau: 

1/ Ông TRẦN VĂN DỰC  đạt 34,14%, tương đương 1.035.350 cổ phần. 

2/ Bà NGUYỄN THỊ KIÊM LOAN  đạt 21,29%, tương đương 645.488 cổ phần. 

3/ Ông HÀ ĐĂNG KHIÊM  đạt 18,71%, tương đương 567.228 cổ phần. 

4/ Ông NGUYỄN THANH BÌNH  đạt 12,93%, tương đương 392.127 cổ phần. 

5/ Ông TÔ VĂN TRỌNG  đạt 12,12%, tương đương 367.677 cổ phần. 

 + Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm 03 thành viên sau: 

1/ Ông HỒ QUỐC KHÁNH đạt 37,61%, tương đương 1.140.466 cổ phần. 

2/ Bà TRẦN THỊ NHUNG đạt 30,18%, tương đương 915.112 cổ phần 

3/ Bà TRẦN THỊ HƯƠNG đạt 28,12%, tương đương 852.719 cổ phần. 

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 05 tháng 4 năm 2014 thống 
nhất giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề sau: 

- Lập kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương án vay vốn ngắn hạn tại NHTM 
CP Công Thương VN – CN8 và Ngân Hàng NN & PTNT để bổ sung nguồn vốn phục vụ 
sản xuất kinh doanh. 

- Và một số vấn đề khác trong Nghị quyết. 

Các Nghị quyết trên có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2014, HĐQT có trách nhiệm 
thi hành các Nghị quyết này. 
 TM. Đại hội đồng cổ đông 
 Chủ tịch HĐQT 

 
 TRẦN VĂN DỰC 


