
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số: 01/2021/NQĐHĐCĐ-TAC 
Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

 

       Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông công ty cổ phần chế biến 

gỗ Thuận An thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của công ty CP chế 

biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau: 

- Tổng doanh thu: 591.392 triệu đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 22.957 triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 18.328 triệu đồng 

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12% / mệnh giá): 11.796 triệu đồng 

- Trích quỹ phát triển sản xuất (4,06% lợi nhuận sau thuế): 745 triệu đồng 

- Trích quỹ khen thưởng (22,36% lợi nhuận sau thuế): 4.098 triệu đồng 

- Trích quỹ phúc lợi (8,18% lợi nhuận sau thuế): 1.500 triệu đồng 

- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,03% LNST): 188 triệu đồng 

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như 

sau: 

- Tổng doanh thu: 593.610 triệu đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 23.648 triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 18.868 triệu đồng 

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

 - Chi trả cổ tức cho cổ đông (12% / mệnh giá): 11.796 triệu đồng 

- Trích quỹ phát triển sản xuất (4% lợi nhuận sau thuế): 755 triệu đồng 

- Trích quỹ khen thưởng (23,94% lợi nhuận sau thuế): 4.517 triệu đồng 

- Trích quỹ phúc lợi (8,48% lợi nhuận sau thuế): 1.600 triệu đồng 

- Trích quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành KH (1,06% LNST): 200 triệu đồng 
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Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được công ty TNHH kiểm toán và th m 

định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính: 

- Tổng tài sản:     508.434  triệu đồng 

- Tổng nợ phải trả:    339.142 triệu đồng 

- Tổng vốn chủ sở hữu:  169.292 triệu đồng 

Điều 6. Thông qua báo cáo th m tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của 

Ban kiểm soát Công ty. 

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 

tương đương năm 2020 là 525 triệu đồng (bao gồm tiền lương của Trưởng ban kiểm 

soát chuyên trách). Mức chi trả cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. 

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới 

đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2021 cho Công ty: 

 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA);   

 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C);  

 - CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC) 

Điều 9.  Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù 

hợp với quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết kèm theo tờ trình). 

Điều 10. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 (chi tiết 

kèm theo tờ trình). 

Điều 11. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và bổ sung vào các giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty.  

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện tốt nghị 

quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết 

này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- UBCK NN; 

- Sở giao dịch CK TP.HCM; 

- Quý cổ đông; 

- Các thành viên Hội đồng quản trị; 

- Ban Giám đốc Cty; 

- Ban kiểm soát; 

- Các phòng ban, chi nhánh; 

- Website công ty; 

- Lưu: VT, thư ký HĐQT. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI                                                 

    

   Trần Thị Kim Thanh 


