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CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ........................ 

------------------------ 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh 

− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

− Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

− Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học 

thành phố Hồ Chí Minh; 

− Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 24 tháng 04 năm 

2019  của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 24/04/2019, tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức với sự tham gia của …… cổ 

đông sở hữu …………….. cổ phần chiếm …………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 

thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

QUYẾT NGHỊ 

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết. 

 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

DỰ THẢO 
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Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiếm toán 2018 

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết. 

 

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 

  Đơn vị tính: đồng 

STT CHỈ TIÊU 

 

BCTC năm 2018 

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang 0 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 16.334.709.072 

3 Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 16.334.709.072 

4 Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:  

 4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% Lợi nhuận sau thuế 

 4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% Lợi nhuận sau thuế 

 4.3 Chia cổ tức cho cổ đông  

13% mệnh giá (1.300 

đồng/cổ phiếu).  

 4.4 Quỹ đầu tư phát triển 

Lợi nhuận sau thuế còn 

lại sau khi phân phối các 

quỹ và chia cổ tức. 

 

 

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

 

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty 

năm 2018 và kế hoạch năm 2019: 

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

 

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. 

+ Doanh thu    : 356.000.000.000 đồng. 

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN :   17.300.000.000 đồng. 

+ Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu. 
 

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

 

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 
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Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết 

 

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT 

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh đối với:  

• Ông …………………… 

• Ông …………………… 

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại 

của nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

3. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

như sau: 

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 

1. … 

2. … 

Đại hội đã thông qua nội dung 10 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ 

.............% số cổ phần dự hop có quyền biểu quyết. 

Kết quả bầu cử  

Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị: 

1. … 

2. … 

Kết quả bầu cử 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

LÊ HUY 


