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CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT 
HOÀNG LIÊN SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2017 

 
NGHN QUYẾT 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
  

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sửa đổi, bổ sung 

lần thứ tám, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017); 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công 

ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 

15/04/2017, tại trụ sở chính của Công ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự 

họp 187/208 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 

3.370.570 cổ phần, chiếm 99,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, 

QUYẾT NGHN:  

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty, gồm: 

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động 

của công ty năm 2016; 

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017: 

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.200 tấn; 

- Doanh thu: 110 tỷ đồng (trong đó xuất khNu: 16 tỷ đồng); 

- Thu tiền về: 116 tỷ đồng; 

- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 15 tỷ đồng); 

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4 tỷ đồng); 

- Thu nhập bình quân người lao động: 8,1 triệu đồng/người/tháng trở lên; 

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 20% doanh thu trở lên; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; 

- Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động hiệu quả. 

Điều 2.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh 

của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết 

quả hoạt động của BKS năm 2016. 

 Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế 

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: 

 a) Phương án phân phối lợi nhuận 2016: 

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 18.088.248.285 đồng;  

- Trích quỹ đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 542.647.000 đồng; 
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- Trích quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế ): 904.412.000 đồng; 

- Trích quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 904.412.000 đồng; 

- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau 

thuế): 361.765.000 đồng; 

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% x Vốn điều lệ): 3.400.000.000 đồng; 

- Lợi nhuận để lại năm 2016: 11.975.012.285 đồng. 

 b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:  

- Trích quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng 

ban quản lý, điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.  

- Chia cổ tức: Từ 30% - 40%  x Vốn điều lệ;  

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. 

 Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016: 

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt; 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 10% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm 

giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức; 

- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II/2017; 

- Nguồn chi trả cổ tức năm 2016: Lợi nhuận sau thuế của Công ty. 

- Địa điểm nhận cổ tức:  

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tại Trụ sở chính của Công ty - Số 

93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Tại các thành viên lưu ký nơi mở tài 

khoản. 

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định ngày chốt danh 

sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ 

quan liên quan. 

 Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần; 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.400.000 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.040.000 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 5.440.000 cổ phiếu; 

- Vốn điều lệ sau phát hành: 54.400.000.000 đồng  (Bằng chữ: Năm mươi 

tư tỷ bốn trăm triệu đồng). 

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ 

đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu 

thưởng. 

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10:6 (tại ngày chốt danh sách cổ đông 

để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 

6 cổ phiếu mới). 

- Hạn chế chuyển nhượng: 



+ H?n ch6 chuytin .nhugng dOi vOi quyiin nhQn c6 phitiu thudng: C6
d6ng sd htu quy€n nhrin c6 phi6u thuong kh6ng duo.c ph6p chuy6n
nhuo-ng quy6n d6 cria minh cho ngudi kh6c;

+ H4n chi! chuy6n nhuqng dOi vOi cd phiriu thudng: kh6ng h4n ch€
chuy6n nhuqng.

r r ,  i  4  '  . :  , . . , . ,  a  . . :- Nguon von hgp phAp de phdt hdnh c0 phi€u thudng: Loi nhufln sau thue
chua phdn ph6i tr6n Biio c6o tdi chinh tld duqc ki6m to6n ndm 2016 cia
C6ng ty.

- Nguy0n t6c ldm trdn vd phuong 6n xrl ly c6 phitiu l€: 36 cd phi6u thudng
m6i cd ddng tlugc nhfln sd duoc lirm trdn xu6ng hdng don vi. s6 c6 phitiu
16 hdng th{p phdn (n6u c6) se bi hriy b6.
- r  . '  - ' i- 
Pqi di6m_ phrithdnh du ki6n: Sau khi Dai hQi th6ng qua phuong 6n ph6t
hdnh c6 phi€u d€ tdng v6n cd phdn tir.ngu6n v6n chri sd hftu, HEeT sC
lqa chgn thdi di6m thich hqp 116 nQp h6 so grii Uy ban chr?ng kho6n Nhd
nudc chdp thuAn vi6c ph6t hinh.

- Phuong 6n su dung vdn sau khi phrit hdnh: phrit hdnh. cd phi6u thuong dd
tTC -,qu{.m9 c9ng"ty vOv6n g9p cria chri s0 htu nhdm dep ung c6c y6u
cdu v€ tdi chfnh d€ th$c hiQn tdt vi6c sAn xuAt kinh doanh trons thdi eian
t6i.

EHDCD thudng ni6n ndm201'7 nh6t tri ty quydn cho HDeT C6ng ty triOn khai
phuong 6n ph6t hd.nh, 

lu.":ln" don vi tu v6n, ding kli tdng v6n Eiiju l0 C6ng ty tuong
r?ng voi so c6 phidu phrit hdnh th€m tai Sd K€ ho?ch vd EAu tu tinh y6n Bai, va sria
ddi Ei0u 16 theo vdn di0u lQ m6i.

n r i  ^ . l  ' ^  ^ ^  i  .  I

, ,Dreu /., I nong qua Dreu le Cong ty c0 phdn Sr1 ky rhuAt Hoang Lidn Son sua
tl6i, b6 sung l6n thu t6m, g6m XI chuong, 67 ttiOu, c6 hi€u luc k6 tir thdi di€m duoq
thdng qua ngdy l5 thing4 nlm2017.

Di0u 8. HDQT Cdng ty c6 triich nhiQm tri6n khai t6 chrlc thgc hiQn nghi quy6t,
Ban ki6m sodt c6 triich nhi€m gi6m srit viOc thuc hi6n nghl quy6t cria Dai troi aong co
d6ng thudng ni6n nim 2017 dd thdng qua.

. Didu 9. HQi ddng qudn tri, Ban ki6m sodt, Ban didu hdnh. can b6 qudn lli va cric
cd d6ng C6ng ty chiu tr6ch nhi6m thqrc hi6n nghi quy6t nAy.

{  .  ' : .Ngnr quyer nay co hleu luc ke tu ngay ky ban hdnh ./.

Noi nhfn:
- Nhu di6u 9;
- UBCKNN: DA B/c, CBTT;
- Website C6ng ty: DC CBTT;
- Luu: HDQT, VT.
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