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BẢN DỰ THẢO 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN MASAN  

Số: ……./2019/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

------ 

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019    

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN   

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2014;   

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 

năm 2006, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) ngày 25 tháng 04 năm 

2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Điều Lệ”);  

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 số 

……/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019.  

 

QUYẾT NGHỊ   

 

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

Đồng Quản Trị trong năm 2018.         

 

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết 

quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018.  

 

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH KPMG.  

 

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty như sau:  

 

Đơn vị tính: tỷ VND 

 

Nội dung Kế hoạch năm 

2019 

Thực hiện 

năm 2018 

 

Tỷ lệ tăng 

trưởng 

Doanh thu thuần 45.000 – 50.000  38.188 18% – 31%  

 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ 5.000 – 5.500  3.4781 44% – 58% 

                                                 
1 Không bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) là 1.438 tỷ 

đồng mà chủ yếu từ việc “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết - Techcombank (deemed 

disposal) do Techcombank phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công Ty. Do đó, lợi nhuận 

sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động 

kinh doanh chính) trong năm 2018 là 4.916 tỷ đồng.   
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cho cổ đông của Công Ty (sau 

khi loại trừ các khoản thu nhập 

bất thường) 
 

 

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công Ty như sau:  

 

 Mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền: 0%  

 

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty là Công ty TNHH 

KPMG.    

 

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người 

lao động (ESOP) như sau:   

 

1. Phương án phát hành:  

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động của Công Ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp của người 

lao động cho Công Ty và các công ty thành viên trong năm qua.  

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát 

hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh 

doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.    

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.   

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020. 

- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty và 

các công ty thành viên.   

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành 

của Công Ty.  

- Giá phát hành: giá phát hành cổ phần theo chương trình ESOP bằng mệnh giá mỗi 

cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần.  

- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty và các công ty thành viên được 

quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

được phê duyệt theo mục 5 dưới đây. 

    

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng 

cổ phần thực tế được phát hành.     

 

3. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng 

mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.    

 

4. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.    

 

5. Giao Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho Chủ 

tịch Hội Đồng Quản Trị:  

- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động; 
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- quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy 

định của pháp luật; quyết định danh sách nhân viên tham gia chương trình; số 

lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhân viên và thời gian thực hiện;  

- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành 

tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực 

tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và  

- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội Đồng 

Quản Trị hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thấy là cần thiết liên quan đến việc 

phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.      

   

Điều 8. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan:  

 

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, 

bao gồm  Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích 

kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao 

dịch nội bộ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao 

dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty TNHH 

MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công 

ty TNHH MasanConsumerHoldings; (ii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science 

và/hoặc các các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan 

Nutri-Science; (iii) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty thành viên / 

công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; và (iv) các công ty liên kết, 

công ty thành viên khác trong Tập đoàn Masan: 

 

a. các giao dịch mua bán hàng hoá;  

 

b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng 

hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ 

khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;  

 

c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng 

không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các 

dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường 

và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên 

tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy 

định của pháp luật; và 

 

d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, 

các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu 

của Điều này, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng 

tiền và các hoạt động tài chính của các bên.  

 

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:    

 

a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và 

các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, 

kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên 
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Quan (nếu có); và   

 

b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài 

liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, 

bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).     
 

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các 

giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với 

trái phiếu phát hành bởi các công ty thành viên, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), 

chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan 

(“Các Giao Dịch Đầu Tư”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và cho phép Chủ 

tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:     

    

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp 

đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa 

thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và   

 

2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên 

quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, 

thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).     
 

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 

6 thành viên.  

 

Điều 11. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị 

cho nhiệm kỳ 2019 – 2024: 

 

1. Ông/Bà ______________; 

 

2. Ông/Bà ______________; 

 

3. Ông/Bà ______________; 

 

4. Ông/Bà ______________;  

 

5. Ông/Bà ______________; và 

 

6. Ông/Bà ______________. 

 

Điều 12. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 3 

thành viên. 

 

Điều 13. Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát cho 

nhiệm kỳ 2019 – 2024: 

 

1. Ông/Bà ______________; 

 

2. Ông/Bà ______________; và 

 

3. Ông/Bà ______________. 

 

 



 

 

5 

 

Điều 14. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm 

Soát của Công Ty trong năm 2019 là: 0 VND.   

 

Điều 15. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty 

trong năm 2019. 

 

Điều 16. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

 

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

 

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 

 

 


