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 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 

TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/09/2017 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; 

- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 31/12/2016; 

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2016, 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại 
Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 tại Khách 
sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM với sự tham gia của … 
cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 10.454.361, Công ty có 1.010 cp quỹ không có quyền biểu 
quyết). 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất: 
  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 
2017: 

- Hoạt động kinh doanh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016): 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2016 
1. Doanh thu thuần Đồng 536.871.476.834 
2. Lợi nhuận trước thuế Đồng 23.863.720.606 
3. Lợi nhuận sau thuế Đồng 19.354.744.995 
4. Cổ tức %/năm 12 

 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017): 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2017 
1. Doanh thu thuần Đồng 1.149.000.000.000 
2. Lợi nhuận trước thuế Đồng 51.000.000.000 
3. Cổ tức %/năm 17 

 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

DỰ THẢO 
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Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Số liệu 

A Nguồn Đồng 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Đồng 19,354,744,995

B Phân phối Đồng 

1 Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2016) Đồng         967,737,250

2 
Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 
2016) 

Đồng       1,935,474,500

3 
Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (5% lợi nhuận sau 
thuế năm 2016) 

Đồng 967,737,250

4 
Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt (3% lợi 
nhuận sau thuế năm 2016) 

Đồng           580,642,350

5 Cổ tức năm 2016 (12%/Vốn điều lệ) Đồng      12,545,233,200

 - Bằng tiền mặt 6%/Vốn điều lệ Đồng 6,272,616,600

 - Bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ  Đồng 6,272,616,600

C Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017 Đồng      2,357,920,445

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: 

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 

4. Vốn điều lệ hiện nay: 104.553.710.000 đồng 

5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.455.371 cổ phiếu 

Trong đó:  

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.454.361 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu 

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: 

- Vốn điều lệ trước phát hành: 104.553.710.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ năm 
trăm năm mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng). 

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 110.816.220.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ tám 
trăm mười sáu triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). 

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 215.369.930.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm 
tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng). 
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7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 11.081.622 cổ phiếu 

8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 110.816.220.000 đồng 

9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu. 

10.Phương án phát hành cụ thể như sau: 

 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 
chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
quyết định). 

c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 627.261 cổ phiếu. 

d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 6.272.610.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm 
bảy mươi hai triệu sáu trăm mười nghìn đồng). 

e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6% 

f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền 
nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu 
mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phâ ̀n lẻ 
thập phân (nê ́u co ́) sẽ đươ ̣c hủy bỏ. 

g. Phương án xử lý cổ phiểu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 
sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  

Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực 
hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận (115/50*3 = 6,9) 6 cổ phiếu mới. Theo nguyên 
tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9CP sẽ 
bị hủy bỏ. 

h. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn 
từ 01/01/2016 đến 30/09/2016 đã được kiểm toán. 

i. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2017. 

 Chào bán chứng khoán ra công chúng. 

a. Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng. 

b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 
chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 
quyết định). 

c. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động. 

d. Giá chào bán dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu. 

e. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng 
số) của 2 phương pháp sau: 

- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phiếu P/E (gọi tắt là phương pháp 
so sánh P/E). 

- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên/giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P/BV (gọi tắt là 
phương pháp P/BV). 
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 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2016: 

Số lượng cổ phiếu đang 
lưu hành tại thời điểm 
30/09/2016 

= Số lượng cổ phiếu đã phát hành – Cổ phiếu quỹ 

 = 10.455.371 – 1.010 = 10.454.361 cổ phiếu 

 Giá trị sổ sách: 

Giá trị số sách của cổ phiếu SJ1 tại thời điểm 30/09/2016 theo BCTC cho giai đoạn từ 
01/01/2016 đến 30/09/2016 đã được kiểm toán: 

 Phương pháp so sánh P/E: 

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất tính đến thời 
điểm 30/09/2016 của SJ1 và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty 
cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội. 

Chi tiêu ĐVT Số liệu 

Thu nhập trên 1 cổ phiếu 4 quý gần nhất (a) VNĐ/CP 2.435

Hệ số bình quân P/E  của ngành (b) Lần 10,16

Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E (a*b) VNĐ/CP 24.740

 Phương pháp so sánh P/BV: 

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/09/2016 của SJ1 và hệ số giá trên giá 
trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết trên Sở Giao dịch 
chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Chi tiêu ĐVT Số liệu 

Giá trị sổ sách ngày 30/09/2016 (a) VNĐ 14.692

Hệ số bình quân P/BVcủa ngành (b) Lần 1,99

Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b) VNĐ/CP 29.237

 Kết luận về giá cổ phiếu: 

Phương pháp Giá cổ phiếu Tỷ trọng 

Phương pháp so sánh P/E 24.740 50%

Phương pháp so sánh P/BV 29.237 50%

Trung bình gia quyền (VNĐ/CP) 26.989 

Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào 
bán được đề nghị của cổ phiếu SJ1 là 13.000 VND/CP. 

Giá trị sổ 
sách cổ 
phiếu 

 Vốn chủ sở hữu  153.593.789.983  

14.692 đồng/CP =  =  = 

 
Số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành 
 10.454.361  
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f. Số lượng phát hành dự kiến: 10.454.361 cổ phiếu (Mười triệu bốn trăm năm mươi bốn 
ngàn ba trăm sáu mươi mốt cổ phiếu). 

g. Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 104.543.610.000 đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ 
năm trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm mười ngàn đồng chẵn). 

h. Phương thức phân phối : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành 
thêm theo tỷ lệ 01:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua 
thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). 

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu sẽ được mua thêm 115 cổ phiếu phát hành thêm 
(115*1/1= 115 cp). 

i. Quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự 
do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 
một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho 
người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện. 

j. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn 
lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. 

k. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết 
sau đợt chào bán (nếu có): 

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không có cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu do cổ 
đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết 
định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không 
thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ 
phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị 
hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được quyền mua thêm 115 
cổ phiếu mới với giá 13.000đ/CP. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản 
trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác. 

l. Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành 
được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt 
này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho 
HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu 
động nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty. 

m. Thời gian phát hành: Quý I - Quý II/2017 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát 
hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ và được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước 
chấp thuận).  

n. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ 
chức: Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành 
công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán. 

o. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:  

* Về pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 
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Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ 
đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau : 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty thời điểm hiện tại là 10.454.361 cổ phiếu, 
số lượng cổ phiếu của Công ty sau phát hành ra công chúng là 21.535.983 cổ phiếu. 
Do số lượng cổ phiếu của Công ty tăng, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên 
một cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 30/06/2017, đợt phát hành 
sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.  

STT Nội dung 
Số liệu 

(dự kiến) 

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN cho niên độ 01/10/2016 đến 30/09/2017 40.800.000.000  

2 
Số lượng cổ phiếu vào thời điểm 01/10/2016 (cổ phiếu) – Cổ phiếu 
quỹ 

10.454.361  

3 Số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng 10.454.361  

4 Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu 627.261

5 
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (cổ phiếu) {=(2)+(3)} 

(nếu không bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ 
phiếu) 

20.908.722 

6 
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (cổ phiếu) {=(2)+(3)+(4)} 

(nếu bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) 
21.535.983 

7 

Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời 
điểm cuối tháng 06/2017 (cổ phiếu) (={(2)x9+ (5)x3}/12) 

(nếu không bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ 
phiếu) 

13.067.951

8 
Số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời 
điểm cuối tháng 09/2017 (cổ phiếu) (={((2)+(4))x9+ (6)x3}/12) 

(nếu bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) 
13.695.212

9 
Thu nhập/cổ phiếu trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu 
(đồng/cổ phiếu) (=(1)/(2)) 

3.903  

10 
Thu nhập/cổ phiếu  điều chỉnh (đồng/cổ phiếu) (=(1)/(7)) 

(nếu không bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ 
phiếu) 

3.122

11 
Thu nhập/cổ phiếu  điều chỉnh (đồng/cổ phiếu) (=(1)/(8)) 

(nếu bao gồm số lượng CP phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) 
2.979

* Về pha loãng giá sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) 

Tại ngày 30/09/2016, giá trị sổ sách theo BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2016 đến 
30/09/2016 đã được kiểm toán của Công ty là 14.692 đồng/CP. Tại thời điểm kết thúc 
đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ 
phiếu từ việc phát hành (với giả định Công ty không mua thêm cổ phiếu quỹ) thì giá 
trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty sẽ giảm. 
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*  Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết 

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ 
tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này 
so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành 
thêm. 

p. Chào mua công khai: 

Đồng ý cho Nhà đầu tư (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu 
không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục 
chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công 
khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% 
cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian 
dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó). 

11. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả 
phát hành lên UBCKNN. 

12. Thông qua viêc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) 
và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 

13. Ủy quyền HĐQT: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên 
quan tới việc phát hành như sau: 

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên; 

- Chủ động xây dựng hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát 
hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; 

- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá 
bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (13.000 đồng/cổ phiếu) về 
số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);  

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất 
cho hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu 
đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật; 

- Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả 
phát hành lên UBCK; 

- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành 
công sau đợt phát hành; 

- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt 
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
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Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: 

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty: từ “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại 
diện pháp luật của Công ty” thành “Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của 
Công ty”. 

- Bổ sung vào Điều 26 Điều lệ Công ty: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tài khoản của 
Công ty”. 

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện 
các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và 
pháp luật hiện hành. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017: 

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Deloitte Viet Nam; 
AASCN; AASCS; AACC. 

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017: 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 là 5% lợi nhuận sau 
thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-
2020: 

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đức 
Dũng. 

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Minh Khang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2015-2020. 

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 10. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu mua 
thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công 
ty Cổ phần Nông nghiệp mà không cấn phải thực hiện thủ tục chảo mua công khai.  

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ … % tổng số cổ phần tham dự Đại hội) 
 

Điều 11: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển 
khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.  
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Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính từ ngày 
01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có 
hiệu lực kể từ ngày 31/12/2016. 
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