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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát; 

- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số ..…/BB-ĐHĐCĐ.2011 ngày …./.../…. đã được Đại 

hội nhất trí thông qua.  

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau: 

1.1  Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011 toàn Tập đoàn. 

- Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 17.500 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.865 tỷ đồng . 

1.2:  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán. 

1.3 Thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2010, cụ thể như sau: 

Tỷ lệ trả cổ tức: 30%. Trong đó:  

- 20% đã tạm ứng bằng tiền mặt ngày 15/12/2010; 

- 10% còn lại thực hiện trong sáu tháng cuối năm 2011. 

1.4  Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ trả cổ tức 40%.  

1.5:  Phê duyệt phương án trích lập các Quỹ năm 2011, cụ thể như sau: 

- Quỹ dự phòng tài chính: tối đa  bằng 5% lợi nhuận sau thuế  

-   Quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho 

Hội đồng Quản trị quyết định. 

1.6 Thông qua chế độ thù lao năm 2011 cho Hội đồng Quản trị: không quá 1% lợi 

nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao đối 

với các thành viên Hội đồng Quản trị. 

1.7 Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành năm 2011 khi kết quả sản xuất, 

kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt 



kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và xin uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xem 

xét, quyết định phương án chia thưởng. 

1.8 Thông  qua việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau: 

- Miễn nhiệm Bà  Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

Lý do: Có đơn xin từ chức, chuyển sang chức vụ quản lý Công ty.  

- Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, gồm các bà sau: 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 

Ngày tháng năm sinh:  05/10/1976 

Số CMND: 013014513, ngày cấp: 30/10/2007, nơi cấp: Hà Nội 

Địa chỉ thường trú:  Số 2C-Tổ 1B-Trung Liệt-Đống Đa-Hà Nội 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-Học viện Tài 

chính - Kế toán Hà Nội 

 Bà Trương Nữ Minh Ngọc  

Ngày tháng năm sinh:  11/11/1978 

Số CMND: 023302706, ngày cấp: 03/8/2009, nơi cấp: TP.Hồ 

Chí Minh 

Địa chỉ thường trú:  Số 3 Đào Tấn, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các 

phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 

ngày ký. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Các cơ quan, tổ chức liên quan; 

- Lưu./. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

                        

  

 


