Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: 118 /NQ-ĐHĐCĐ2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG (NSC)


Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;



Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khoá XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng
khoán được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua
ngày 24/11/2010.



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;



Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống
cây trồng trung ương ngày 22/4/2015.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần Giống cây trồng

trung ương được tổ chức vào ngày 22/4/2015 tại tại Hội trường Khách sạn Lotte. Địa chỉ 54
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là: 86 người,
đại diện hợp pháp cho 13.846.444 cổ phần, chiếm: 90,53% vốn Điều lệ (vốn Điều lệ:
152.950.000.000 đồng, tương đương 15.295.000 cổ phần), chiếm 90,53% cổ phần có quyền
biểu quyết.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của
Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban
điều hành công ty cổ phần Giống cây trồng trung ƣơng năm 2014 (như báo cáo trong
tài liệu trình Đại hội). Trong đó:
1.1. Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2014:
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CHỈ TIÊU

TT

ĐVT

TH 2014

TH/CK

1

Doanh thu

TRĐ

719.136

120%

2

Lợi nhuận sau thuế

TRĐ

124.028

129%

3

Cổ tức bằng tiền mặt

%

30%

100%

4

ROA

%

17,81%

5

ROE

%

23,23%

6

EPS

Đ/CP

9.411

1.2. Mục tiêu kinh doanh năm 2015:
a/ Mục tiêu kinh doanh năm 2015 - Công ty mẹ:
NỘI DỤNG

STT

ĐVT

MỤC TIÊU 2015

1

Doanh thu

đồng

780.000.000.000

2

Lợi nhuận sau thuế

đồng

150.000.000.000

3

EPS

đồng/cp

10.000

b/ Mục tiêu kinh doanh năm 2015 - Hợp nhất:
STT
1
2
3
3

NỘI DỤNG

ĐVT

Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức bằng tiền mặt
EPS

đồng
đồng
%
đ/cp

MỤC TIÊU 2015
1.200.000.000.000
170.000.000.000
30%
11.100

c/ Kế hoạch Đầu tư:
1. Đầu tư xây dựng cơ bản: Các hạng mục gồm:


Thực hiện xong dự án xây dựng Nhà máy chế biến, bảo quản và văn
phòng làm việc xí nghiệp Giống cây trồng trung ương Đồng Văn.



Hoàn thiện xong dự án Trụ sở văn phòng công ty.



Dự án xây dựng xong kho DTQG tại xí nghiệp Đồng Văn.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015: 98.127.849.560 đồng.
(trong đó có 16.273.000.000 đồng là vốn ngân sách nhà nước )
2. Đầu tư M&A 2015: Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần Giống cây trồng miền
Nam (SSC) lên 61,4%. Vốn thực hiện để đầu tư vào SSC: 189.407.346.000 đồng.
3. Mua sắm phương tiện vận tải: 1.300.000.000 đồng.
Tổng cộng vốn đầu tƣ dự kiến giải ngân trong năm 2015: 288.835.195.560 đồng.
Để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô,
tăng năng lực kinh doanh, các họat động đầu tư xây dựng cụ thể ủy quyền cho HĐQT, Tổng
giám đốc triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, theo các quy định hiện hành
của nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính

2

hợp nhất năm 2014 do công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ
đông thƣờng niên năm 2015.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 4. Đại hội nhất trí thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao, tiền
thƣởng HĐQT, BKS năm 2014 và Phƣơng án chi trả tiền lƣơng kinh doanh, thù lao
HĐQT và BKS năm 2015.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
Trong đó, năm 2015:
5.1. Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương gắn theo doanh số và lợi nhuận kế hoạch:
CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH 2015

Doanh thu

VNĐ

780.000.000.000

Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu

VNĐ

100

Quỹ tiền lương 2015

VNĐ

78.000.000.000

Yêu cầu: Phải thực hiện được kế hoạch lợi nhuận mới được hưởng đơn giá tiền lương 100
đồng/1000 đồng doanh thu.
Quỹ tiền lương 2015 được xác định căn cứ theo đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực
hiện năm 2015 nếu đảm bảo 100% kế hoạch lợi nhuận.
5.2.Thưởng, phạt cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:
Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và đảm bảo chỉ tiêu về cổ tức tối thiểu 30% trở
lên, thì thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 1,5% lợi nhuận kế hoạch; Nếu vượt kế hoạch
được trích thêm 20% để thưởng cho Ban điều hành và CBCNV. Nếu lợi nhuận hụt thì phạt
với tỷ lệ tương ứng. Tiền thưởng được trừ vào lợi nhuận sau thuế.
5.3. Thù lao Hội đồng quản trị: Thù lao HĐQT sẽ thanh toán mức cố định. Riêng năm 2015,
mức thù lao HĐQT là: 840.000.000 đồng/năm.
5.4. Thù lao Ban Kiểm soát:
Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của Ban Kiểm soát năm 2015, thù lao Ban Kiểm
soát năm 2015 là: 150.000.000 đồng/năm.
5.5. Thanh toán, hạch toán
-

Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi
có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.

-

Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao
HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận sau thuế. Tiền
thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch
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được trừ vào lợi nhuận sau thuế.
ĐIỀU 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám
đốc.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.484.659 CP, chiếm 97,39% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 7. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm
toán: công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH
Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 8. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
của ông Phạm Ngọc Lý và thông qua bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen làm thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 nhƣ nội dung Tờ trình.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 9. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS
của ông Cao Duy Hà và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế nhiệm
kỳ 2012 - 2016.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
ĐIỀU 10. Bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:
10.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
10.2. Đại hội đã nhất trí Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát.
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 13.846.444CP, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.
Danh sách đề cử bầu bổ sung thay thế t hành viên Ban Kiểm soát trình trước Đại hội gồm:
1. Ông Nguyễn Tuấn Anh.
10.3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2012 – 2016:
-

Tổng số phiếu phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 13.844.338 cổ phần, bằng
99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Số phiếu thu về: 85 phiếu.
Số phiếu hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 13.826.420 cổ phần, bằng 99,87% số
cổ phần tham gia bầu cử.
Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 335 cổ phần, bằng 0,0024% số
cổ phần tham gia bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tuấn Anh đạt số phiếu bầu: 13.826.420 phiếu, bằng
99,87% tổng số phiếu bầu.
10.5. Kết quả trúng cử:
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội
thông qua, Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty CP Giống cây
trồng trung ương nhiệm kỳ 2012 – 2016.
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ĐIỀU 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này.
ĐIỀU 12. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương như trên.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

TRẦN KIM LIÊN
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