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CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAO BÌ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Bao bì Việt Nam số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 

2020, định hướng kế hoạch năm 2021 (theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT 

ngày    /     /2021 đính kèm). 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020 (theo nội 

dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày ngày    /     /2021 đính kèm). 

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán (theo nội dung 

Tờ trình số  01/2021/TTr-HĐQT ngày ngày    /     /2021 đính kèm). 

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 

gTT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang 27.347.324.455 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 1.616.518.649 

3 Đã tạm ứng cổ tức 2019 đợt 1 bằng tiền mặt, tỷ lệ 50% 15.000.000.000 

4 Đã trả cổ tức 2019 đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% 3.600.000.000 

5 Thù lao của HĐQT, BKS không kiêm nhiệm 63.000.000 
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gTT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

6 Truy thu tiền thuế TNDN (từ 2010 đến 2018) 317.418.924 

7 Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 9.983.424.180 

8 Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt 8.826.995.000 

9 Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau  1.156.429.180 

2. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 

TT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

1 
Dự kiến Doanh thu   6.785.234.027 

2 Dự kiến lợi nhuận sau thuế  3.757.299.953 

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty 

a. Chi trả cổ tức năm 2020 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. 

b. Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 

và các biến động của thị trường: 

- Chủ động thực hiện việc điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 

2021 của Công ty; 

- Báo cáo các nội dung điều chỉnh (nếu có) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường 

niên tiếp theo.  

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 

(theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày ngày    /     /2021 đính kèm). 

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao 

năm 2021 của HĐQT, BKS. 

1. Quyết toán Tổng mức thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS 

Tổng thù lao HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua: 

132.000.000 VNĐ.  

Thù lao của HĐQT, BKS Công ty thực chi là 77.000.000 VNĐ (chi trả từ tháng 

6 đến hết tháng 12 năm 2020). Trong đó: 

- Chi phí thù lao hạch toán vào chi phí công ty: 14.000.000 VNĐ. 

- Chi phí thù lao hạch toán vào lợi nhuận sau thuế: 63.000.000 VNĐ. 
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2. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 

TT Chức danh 
Số 

lượng 

Số 

tháng 

Mức thù 

lao/tháng 

(VNĐ) 

Tổng 

(VNĐ) 

1 Chủ tịch HĐQT 01 12 3.000.000 36.000.000 

2 Thành viên HĐQT 02 12 2.000.000 48.000.000 

3 Trưởng Ban kiểm soát 01 12 2.000.000 24.000.000 

4 TV Ban kiểm soát 02 12 1.000.000 24.000.000 

Tổng thù lao (VNĐ) 132.000.000 

Trong đó:   

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi 

nhuận sau thuế TNDN;  

- Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS được hạch toán vào             

chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê duyệt việc sử dụng vốn và cho vay vốn của 

Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày ngày  /  /2021 đính kèm). 

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội 

dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày ngày    /     /2021 đính kèm). 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 9; 

- Cổ đông Công ty; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Tân 

 

 


