CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
-----------Số: 02/2020.NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------Thốt Nốt, ngày … tháng … năm 2020

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông
qua ngày 08/05/2015
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu số …/2020.BB.ĐHĐCĐ ngày …/…/2020 về kết
quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung biểu quyết tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:
Chỉ tiêu 1. Thống nhất Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019:
STT

CHỈ TIÊU

1

Tổng doanh thu

2

Lợi nhuận

THỰC HIỆN 2018

THỰC HIỆN 2019

(đồng)

(đồng)

2.799.867.445.752

3.624.878.060.519

2.890.993.261

2.671.771.787

Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Chỉ tiêu 2. Thống nhất ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018-2019
Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Chỉ tiêu 3. Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Về sản lượng:
CHỦNG LOẠI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

Tổng sản lượng gạo tiêu thụ

tấn

275.000

1.Xuất trực tiếp

tấn

40.000
1

2.Ủy thác

tấn

5.000

3.Cung ứng và thương mại nội địa

tấn

230.000

1.Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, tấm cám

tấn

10.000

2.Xăng dầu các loại

lít

1.200.000

Các mảng kinh doanh khác

- Về doanh thu và lợi nhuận:
STT
1
Tổng Doanh thu
2

CHỈ TIÊU

NĂM 2020 (đồng)
2.700.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế

6.300.000.000

Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Chỉ tiêu 4. Thống nhất Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018-2019
-

Lợi nhuận năm 2018: 2.890.993.261 đồng

-

Lợi nhuận năm 2019: 2.671.771.787 đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2018 (bằng tiền mặt): 1,8%
+ Chi trả cổ tức năm 2019 (bằng tiền mặt): 1,8%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thời gian chi trả cổ tức
dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Chỉ tiêu 5. Thống nhất Chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2020
- Chi phí cho mỗi thành viên của HĐQT: 3.000.000 đồng/người/lần họp
- Chi phí cho Trưởng BKS năm 2020: 2.000.000 đồng/người/lần họp
- Chi phí cho mỗi thành viên của BKS: 1.000.000 đồng/người/lần họp
Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Chỉ tiêu 6. Thống nhất Uỷ quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên như sau:

2

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định của pháp luật và thực hiện thay
đổi Điều lệ Công ty tại nội dung tương ứng về bổ sung ngành nghề kinh doanh từ
tháng 10/2020 đến tháng 10/2021;
- Quyết định phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện các thủ
tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 phù hợp
với diễn biến của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và quy định pháp luật;
- Chủ động khai thác, bán các tài sản bất động sản, các tài sản không sử dụng
hoặc sử dụng không hiệu quả;
- Chủ động tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết khai thác các tài sản bất động
sản, các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo mức giá phù hợp.
Được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
-

Đồng ý: ……….. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

-

Không đồng ý: ……. cổ phần, đạt tỷ lệ …%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày …/…/2020.
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của
Công ty Cổ phần Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:
-

-

Điều 4 (triển khai thực hiện)
Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ
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