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TP.HÔ Chi Minh, ngây 14 thăng 4 năm 2018

NGH! QUYńT
ĐĄI HOI ĐÔNG Cô ĐôNG THUONG NIËN NĂM 2018

Căn ct Luât Doanh nghiëp sÓ: 68/2014/QH13 duqc QuÓc hÔi thông qua ngây
26/11/2014.

Căn ctî Điôu l? Tô chirc vâ hoąt dÔng cua Công ty CP Tân Phń Sâi Gôn.

Căn ct Biôn bân hQP Đąi hÔi dÔng co dông thučyng niôn năm 2018 Công ty co
phăn Tân Phń Sâi Gôn vâo ngây 14 thăng 4 năm 2018.

Căn cir kôt quâ biôu quyôt tąi Đąi hÔi dông co dông Công ty CP Tân Phń Sâi
Gôn ngây 14 thâng 4 năm 2018.

QUYËT NGH!

Đieu 1: Đąi hâi dong cd dông nhat tri thông qua căc bźo cńo:

Bâo câo cua Chń tich HĐQT vÔ thvc hięn Nghi quyôt năm 2017; Phucyng
huóng năm 2018 vă dinh huóng phât triôn Công ty dĆn năm 2023.

Băo câo cua Giăm dôc vô kôt quâ sân xuât kinh doanh năm 2017. Muc tiôu
SXKD năm 2018.

Bâo căo cua Kô toân truông vô băo căo tăi chinh năm 2017.

Băo câo cua Truông Ban Kiôm soât ve hoąt dÔng cua Ban Kiem soăt năm
2017 vă Phuong huóng 2018.

TY l? biôu quyôt thông qua: 100% trôn tông sô Cô phân biôu quyôt tham dg Đąi hÔi.

Đieu 2: Đąi hâi dong co dông nhat tri thông qua căc chi tiôu chi yeu năm 2018:

Tông doanh thu: 420 t} dÔng.

Trong dó: Doanh thu sân xuât công nghięp: 10 t} dÔng.

Lqi nhuân truóc thuô: Tôi thiëu băng 20%/ VÓn diôu l?

Mćrc chi Cô tfrc: Tôi thiôu băng 10%/ menh giâ

TY l? biôu quyĆt thông qua: 100% tren tông sô Cô phân biôu quyôt tham dv Đąi hÔi.

Đieu 3: Đąi hâi dong cô dông nhat tri thông qua viëc phân phoi IQi nhuân vă
móc chi cd tń•c năm 2017 nhu• sau:

Lai nhuân truóc thuô: 2.349.725.314 dông.

Ldi nhuân sau thuô': 1.819.253.502 dông.

Phuo•ng ân phân phôfi Iqi nhuân nhLt sau:
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l. CÔ tiîc năm 2017: 12 %/menh giă chi trâ bâng tiÔn măt, turong frng

1.440.000.000 dÔng, ngây chÓt danh săch 15/4/2018, chi trâ tir ngây 16 dĆn

28/4/2018.

2. Quy dâu tif phăt trien 5% Ivi nhuân sau thu6: 90.962.675 dông;

3. Quy khen thitdng coa HĐQT 5% Iq$i nhuân sau thu6 : 9().962.675 dÔng;

4.. SÓ côn lai:

- Quy Phńc Ivi:

- Quy Khen thuông•.

197.328.152 dÔng; nghi dtrqc phân bÔ:

98.664.076 dông

98.664.076 dông

TY lę bieu quyĆt thông qua: 100% tren tong so co phân bieu quyet tham dv f)ąi hÔi.

ĐiÔu 4: Đąi hÔi dÔng co dông nhât tri thông qua mfrc chi thđl lao HĐQT, BKS, thtr
k' nhłr sau:

Thi lao ky năm 2017: 452.882.369 dông dtrong
0,1% Doanh thu.

Tąm ćrng mfrc chi thă lao HĐQT, Ban kiÔm soăt, Thu k} năm 2018 lâ 0,1%
doanh thu.

TY lę biëu quyĆt thông qua: 100% trôn tông so Cô phan bieu quyĆt tham dv Đąi hÔi.

ĐiÔu 5: Đąi hÔi dong co dông nhât tri thông qua danh săch Công ty kiÔm toăn thvc
hięn kiôm toân Băo căo tâi chinh năm 2018 vă dy quyen cho HĐQT vâ Ban Kiem
soăt lua Chon 1 trong 2 Công ty nhu sau:

1. Công ty TNHH kiôm toăn CPA Vięt Nam

2. Công ty TNHH kiÔm toân AFC Vięt Nam

TY l? biôu quyôt thông qua: 100% tren tong so Cô phân biôu quyet tham dv Đąi hÔi.

ĐiČu 6: Đąi hÔi dong Cô dông nhât tri thông qua viÔc bo sung ngânh nghÔ kinh

doanh vân tăi dubng bÔ. Đông thôi dy quyen cho HĐQT Công ty chi dąo hoân tăt

căc thđl tuc bô sung dăng k} kinh doanh cua Công ty theo quy dinh hięn hânh.

TY 1$ biëu quyët thông qua: 100% trôn tông so co phân bieu quyôt tham dv Đąi hÔi.

Đieu 7: Đąi hÔi dông Cô dông nhât tri thông qua nÔi dung Chń tich HÔi dong quân

trÎ duqc kiëm nhięm Giâm dôc diÔu hânh Công ty.

TY 1$ biëu quyĆt thông qua: 100% tren tong so co phan bieu quyĆt tham dv Đąi hÔi.

ĐiÔu 8: Đąi hÔi dong Cô dông nhât tri thông qua kĆt quâ bau HÔi dong quân trÎ vâ
Ban kiëm soăt nhiÔm k} 2018-2023, danh săch trńng cir nhu sau:

+ HÔi dông quân tri:

1. Ông:NguyČn QuÓc Toân : Chă tich HĐQT

2. Ông:.Phan HÔng Quang: Thânh viôn HĐQT

3. Ông:NguyČn Đ(rc HiĆu: Thânh viôn HĐQT

4. Bâ:Trân Thi Hâi Âu.: Thânh viôn HĐQT
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5. Ông:D4ng NgQC Diën: Thành viên HDQT

+ Ban kiem soât:

1. Ông: Nguyên Vàn Düng : Truròng BKS

2. Bà: Bili Thi Minh Hurcng: Thành viên BKS

3. Ông: Trinh Xuân Hoàng: Thành viên BKS

Dieu 9. Diàu khoân thi hành:

Nghi quyê't này ditqc Dai hêi dông cd dông thÛÙng niên nüm 2018 cûa Công ty Cd
phàn Tân Phü Sài Gòn thông qua Véi TS' lè biéu quyet thông qua: 100.% trên tong
so cô phân biêu quyêt tham Dai hêi vào Ilic llgiò 15' ngày 14 thâng 4 nàm
2018.

Nghi quyêt này cé hiêu lyc ké tù ngày 14 thâng 4 nàm 2018.
Dai hêi dôn} cô dông giao cho câc thành viên Hêi dông quàn tri, Ban Kiêm soât,
Ban Giâm doc Công ty và nhüng ngtròi cé liên quan chiu trich nhiêm thi hành Nghi
quyet này.

TM. DOÀN CIIÙ TICH

côNG TY

shi GON
c,

Q«dc Coin

NŒi nh4în.•

Cdc cd dông(Website)

HDQT. BKS,BGD
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