CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
SỐ: 51/HĐQT

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


TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN
COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÙA - DÖÔÏC PHAÅM MEKOPHAR
29-03-2014
- Căn cứ điều 96 Luật Doanh nghiệp (số 60/2005 QH11) được Quốc Hội thông qua ngày
29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar,
được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua ngày 25/04/2013.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 của Công
Ty Cổ Phần Hóa -Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vaøo luùc 8 giôø 40 ngaøy 29/03/2014 taïi Hoäi
tröôøng Coâng Ty Coå Phaàn Hoùa - Döôïc Phaåm MEKOPHAR, 297/5 Lyù Thöôøng Kieät Phöôøng 15 - Quaän 11 - TP. Hoà Chí Minh, vôùi toång soá coå ñoâng vaø coå ñoâng ñöôïc uûy quyeàn
döï ñaïi hoäi là 128 người, sôû höõu vaø ñaïi dieän sôû höõu 9.592.238 coå phaàn, chieám
93,23% toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ:
ÑIEÀU 1:
Thoâng qua baùo caùo toång keát hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2013 vaø keá
hoaïch hoaït ñoäng sản xuất kinh doanh naêm 2014 vôùi caùc noäi dung chuû yeáu nhö sau:
- Keát quaû hoaït ñoäng sản xuất kinh doanh naêm 2013:
Doanh thu:
1.241,718 tỉ VNĐ
Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 113,282 tỉ VNĐ
Tyû leä traû coå töùc:
30% bằng tiền mặt
- Keá hoaïch hoaït ñoäng sản xuất kinh doanh naêm 2014:
Doanh thu:
1.100 tỉ VNĐ
Lôïi nhuaän tröôùc thueá:
100 tỉ VNĐ
Tyû leä traû coå töùc:
20% bằng tiền mặt
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh: 100%
Không tán thành:

0%

Ý kiến khác:

0%
1

ÑIEÀU 2: Thoâng qua baùo caùo taøi chính naêm 2013 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn vaø phöông aùn phaân
phoái lôïi nhuaän, chi trả cổ tức 30%/ cổ phần, trích laäp caùc quyõ của naêm 2013.
Trong ñoù,đ
coå töùc naêm 2013 ñaõ öùng ñôït 1 baèng tieàn maët laø 12%/cổ phần vaø phaàn
coøn laïi 18%/cổ phần seõ chi traû vaøo quyù 2 naêm 2014.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh:

100%

Không tán thành:

0%

Ý kiến khác:

0%

ÑIEÀU 3: Thoâng qua baùo caùo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2013 và phương hướng
năm 2014.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh:

100%

Không tán thành:

0%

Ý kiến khác:

0%

ÑIEÀU4: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Giai đọan 1:
* Phân phối cho Cán bộ chủ chốt

Phương án chào bán

Phân phối cho Cán bộ chủ chốt:

Số lượng cổ
phiếu dự kiến
chào bán
(cổ phiếu)
500.000

Giá dự kiến
chào bán
(đồng/cổ phần)
12.000

Phương thức phát hành là phân phối theo chương trình
cho cán bộ chủ chốt của công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa
chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT
xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu
cho Cán bộ chủ chốt Công ty.
Thời gian phát hành dự kiến: quý 2/2014

*Thưởng cổ phiếu cho Cổ Đông
-

Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
Mã cổ phiếu:
MKP
Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Đối tượng thưởng: Cổ đông hiện hữu
Phương thức thưởng: Thực hiện quyền
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-

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 05 : 01 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu vào ngày chốt
danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới).

-

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến
hàng đơn vị, Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.588 cổ phiếu sẽ được thưởng 317 cổ phiếu (1.588 x
1:5 = 317,6), số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy.
Quỹ đầu tư phát triển

-

Nguồn vốn thực hiện:

-

Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2014

2. Giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông chiến lược
Số lượng cổ
phiếu dự kiến
chào bán
(cổ phiếu)

Phương án chào bán

Phân phối cho Cổ đông chiến lược:

2.000.000

Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ. Tiêu chí đánh
giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho
HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán
cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược.
Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2014

Giá dự kiến
chào bán
(đồng/cổ phần)

30.000

( Dự kiến giá
thấp nhất là
30.000 đ/cổ
2.000.000 phần)

- Các hạn chế liên quan: cổ phiếu chào bán cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế
chuyển nhượng 04 năm và Cổ đông chiến lược là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
03 năm kể từ thời điểm chào bán.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh:
Không tán thành:
Ý kiến khác:

99,96%
0%
0,04%

ÑIEÀU 5: Thoâng qua baùo caùo keát quaû kieåm tra, kieåm soaùt cuûa Ban Kieåm Soaùt veà tình hình
hoaït ñoäng sản xuất kinh doanh năm 2013 cuûa Coâng Ty.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh: 100%
Không tán thành:
Ý kiến khác:

0%
0%

ÑIEÀU 6: Thông qua tôø trình veà vieäc söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä Coâng Ty Coå Phaàn Hoùa Döôïc Phaåm MEKOPHAR.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh: 100%
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%
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ÑIEÀU 7: Thoáng nhaát uûy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn Trò vaø Ban Kiểm Soát löïa choïn một
Coâng Ty Kieåm Toaùn cho naêm 2014 töø caùc Coâng Ty Kieåm Toaùn nhö sau:
- Coâng ty TNHH kieåm toaùn vaø dòch vuï tin hoïc TP.HCM(AISC).
- Coâng ty TNHH kieåm toaùn vaø tö vaán A&C.
- Coâng ty TNHH kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính (AFC).
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh: 100%
Không tán thành:

0%

Ý kiến khác:

0%

ÑIEÀU 8: Thoâng qua:
- Cô caáu toå chöùc: Bà Huỳnh Thị Lan là Chuû tòch Hội Ñồng Quản Trị kieâm Toång
Giaùm Ñoác Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Chí phí hoaït ñoäng cuûa Hội Ñồng Quản Trị vaø Ban Kiểm Soát naêm 2014 laø
0,20% treân doanh thu sản xuất.
- Chuû tröông khen thöôûng Hội Ñồng Quản Trị, Ban Điều Hành vaø Ban Kiểm
Soát vôùi möùc thöôûng laø 5% lôïi nhuaän vöôït keá hoaïch năm 2014.
Tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh: 100%
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác:

0%

Nghò Quyeát naøy ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng thoâng qua vaø coù hieäu löïc keå töø
ngaøy 29/03/2014. Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng uûy quyeàn cho Hội Ñồng Quản Trị cuï theå
hoùa thaønh keá hoaïch, nhieäm vuï ñeå chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän Nghò Quyeát.
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