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NGHỊ QUY T  

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

                              TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI 

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

Căn cứ  u t Doanh nghiệp 2014 s  68/2014/QH13 được kỳ họp Qu c hội nước 

CH HCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 

01/07/2015; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần  ệt may Hà Nội 

đ  được ĐHĐCĐ thành l p thông qua ngày 28/12/2007 và những nội  ung sửa đổi, 

 ổ sung một s  điều khoản trong Điều lệ được  iểu quyết thông qua tại Đại hội 

đồng thường niên c c năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 thông qua; 

Căn cứ c c kết quả  iểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016;  
     

                   ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

                             TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI 

                                                  QUY T NGHỊ  

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm  : 

- B o c o kết quả hoạt động S KD năm 2015,  ự thảo Kế hoạch S KD năm 2016. 

- Báo cáo Tài chính năm 2015 đ  kiểm to n và phương  n phân ph i lợi nhu n của 

Tổng công ty năm 2015: 

 

TT Đối tượng phân phối 

 

ĐVT Số tiền Tương đương 

1 Tổng lợi nhu n sau thuế chưa phân ph i Triệu 31 183  15.21 %V n Điều lệ 

2  Chi cổ tức 10% Triệu 20 500 65.74 %  N sau thuế 

3  Tr ch Quỹ đầu tư ph t triển sản  uất Triệu 3.118  10 %  N sau thuế 

4 Tr ch Quỹ kh n thưởng  Triệu  935  3 %  N sau thuế 

5 Tr ch Quỹ phúc lợi  Triệu  935  3 %  N sau thuế 

6 Tr ch Quỹ kh n thưởng  an điều hành  Triệu 1 559 5 %  N sau thuế 

7  ợi nhu n còn lại chưa phân ph i 

chuyển năm sau 

Triệu 4 135 13.26 %  N sau thuế 

 

 



2. Th6ng qua ciic chi ti6u chri y6u nim 2016:

IT Chi fiAu DVT KH 2016

I Vbn Didu lp TriQu cl6ng 20s.000

2 Doanh thu (a 1.02s.000

3 Lqi nhuQn tru6c thuii ((

Ngudi

32.000

4 Lao ttQng 2.750

.) Thu nhQp binh qudn (ngudi/thdng) tI6ng s.800.000

6 Ca *c % 12

3. Th6ng qua td trinh xin f ki0n Eai hQi vO viQc lya chgn C6ng ty kiiim todn ndm 2016.

4. Th6ng qua td trinh sua d6i, bO sung diAu lQ tO chric vd hopt dQng cta T6ng c6ng ty.

5. Thdng qua td trinh vd viQc xin chuyi5n nhugng quyAn sri dpng khu it6t vdn phdng cria

-;.r ong cong ry

6. Th6ng qua td trinh Thi lao cho HDQT, ban ki6m so6t, thu b? HDQT ndm20l6

7. BAu nhdn sg bO sung thanh vi0n HDQT TOng cdng ty:

)ng Trdn Hicu Phong -Thdnh viAn HETV T6ng c6ng dQt may miin Bdc tuung c* vdo HQi

dAig qudn tr! TCT vdi kdt qud; 56 thd d6ng i, : B/B thd, tuong ilrng 17.401.B00 c6 phdn, dafi

100% s6 c6 phdn bi€u quy€t .

8. Thi hdnh nghi quyiSt :

Nghi quy6t ndy c6 hiQu kC tu ngdy ky.

HQi d6ng quAn tri, Ban kiiSm so6t, Co quan di6u hanh vd t6't ca c6c cO d6ng cria T6ng

Cdng ty CO phAn DQt may Hd nQi c6 tr6ch nhiQm thi hanh Nghi quy6t niry '1.

I DONG C6 O6NC
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