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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số :         /BB-ĐHĐCĐ                                                             ---------o0o-------- 
 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 
 

I. KHAI MẠC: 
1. Thời gian: 08 giôø 30  ngaøy 25 thaùng 04 naêm 2013 
 
2. Địa điểm: Hoäi tröôøng Cty CP cao su Ñoàng Phuù . 
 
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự: 
- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:  
Ông Võ Sỹ Lực_ Thành viên Hội đồng Thành viên   
Ông Trần Đức Thuận_ Thành viên Hội đồng Thành viên   
- Về phía Tỉnh Bình Phước 
Ô. Lâm Văn Phúc_Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh. 
- Về phía Công ty CP   gồm : 
  Ông  Đặng Gia Anh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
 Ông  Nguyễn Thanh Hải _UV HQQT_Tổng Giám đốc Cty 
 Ông  Phạm Văn Luyện _UV HQQT_ Phó Tổng Giám đốc 
 Ông  Phạm Văn Hằng_ UVHĐQT 
 Ông Hồ Cường_UV HĐQT_ Phó Tổng Giám đốc 
 Ông  Ngô Trường Kỳ_ Phó Tổng Giám đốc 
- Ban kiểm soát gồm : 
  Ông Huỳnh Minh Tâm _ Trưởng ban 
  Ông Trần Vĩnh Tuấn_ thành viên 
- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú 
 
4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông: 
- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là:  36    

người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là   36.442.250     cổ phần, chiếm 
tỷ lệ  84,75%    trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  Những người tham dự Đại 
hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại 
diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005 và  Điều lệ Công ty 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty có đủ điều 
kiện tiến hành. 
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5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn: 
 
Chủ toạ đoàn: 

Ông : Đặng Gia Anh Chức vụ : Chủ tịch HĐQT 
Ông : Nguyễn Thanh Hải Chức vụ :UV HĐQT _ Tổng Giám đốc 
Ông : Phạm Văn Hằng Chức vụ :  UV HĐQT 
Ông : Hồ Cường Chức vụ :UV HĐQT _ Phó Tổng Giám 

đốc 
Ông : Phạm Văn Luyện Chức vụ : UV HĐQT _Phó Tổng Giám 

đốc 
 
Giới thiệu  Thư ký đoàn: 

Ông :  Phạm Phi Điểu Chức vụ : T.Phòng Kế hoạch 
Ông :  Phạm Ngọc Huy Chức vụ :  Phó phòng Kế toán –tài vụ. 

 
Giới thiệu  Ban Kiểm phiếu : 

Ông :  Huỳnh Minh Tâm Chức vụ :  Trưởng Ban Kiểm soát 
Ông :  Lê Công Đăng Chức vụ :  CV phòng Kế hoạch Cty 
Ông :  Trần Vĩnh Tuấn  Chức vụ :  thành viên Ban Kiểm soát 

Biểu quyết : nhất trí 100% 
 
 
 
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
 
 Phần I. 
1. Ông Đặng Gia Anh thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội, 

thành phần Ban kiểm phiếu_ Biểu quyết : 100% 
2. Ông  Nguyễn Thanh Hải thông qua Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính 

đã được kiểm toán năm 2012.  
3. Ông Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 2 : Báo cáo của Hội đồng 

Quản trị năm 2012 và Tờ trình số 5 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối 
lợi nhuận 2013. 

4. Ông  Huỳnh Minh Tâm thông qua Tờ trình số 3 : Báo cáo hoạt động 
của Ban kiểm soát năm 2012  và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. 

5. Ông  Hồ Cường  thông qua Tờ trình số 4 : Phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2012, kế hoạch chia thêm 30% cổ tức và thông qua Tờ trình số 6 : Dự 
thảo sửa đổi Điều lệ Công ty 

6. Ông Phạm Văn Hằng thông qua Tờ trình số 7 : Báo cáo thù lao cho 
HĐQT, Ban KS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013. 

7. Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Tờ trình số 8 : V/v triển khai mua 
cổ phiếu quỹ năm 2013 

           ( các báo cáo đính kèm ) 
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Phần II : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 

2012-2016 
1.Báo cáo ĐHĐ cổ đông về đơn xin từ nhiệm của Ô. Phạm Văn Luyện. 
Biểu quyết phương án nhân sự HĐQT : 02 thành viên độc lập, trong đó 

có 01 thành viên là Ô.Phạm Văn Hằng. 
Đồng ý :  99,85% 
Không đồng ý : 0,15% 
2.Thông qua Quy chế Bầu cử :  biểu quyết thông qua với 100 % CP có 

mặt đồng ý, 
3.Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 
3.1 Danh sách đề cử : 
 

TT 
Họ và Tên Số CP sở hữu/Đại diện 

sở hữu 
Chức vụ/Đơn vị công tác 

Trần Thị Kim Thanh 0 Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & 
PTNT chi nhánh Sài Gòn. 

 
3.2  Kết quả Bầu cử : 

 

TT 
Họ và Tên Số phiếu bầu Tỷ lệ % so với tổng số 

Trần Thị Kim Thanh 30.562.500 
 

83,86% 

 
3.3 Danh sách trúng cử vào HĐQT  nhiệm kỳ 2012-2016 
 

TT 
Họ và Tên Số phiếu bầu Tỷ lệ % so với tổng số 

Trần Thị Kim Thanh 30.562.500 83,86% 
   
   

 
 
 
Phần III .THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN: 
 
Cổ đông đóng góp ý kiến: 
+ Đề nghị nâng cổ tức 2012 lên 50% và để cải thiện thanh khoản, đề 

nghị chia cổ phiếu thưởng ở mức 30%. 
+ Mức giá mua cổ phiếu quỹ 2013 nên ở mức trên 70.000đ/CP. 
 
Giải trình của Chủ tịch HĐQT : 
+ Lợi nhuận năm 2012 giảm nhiều so với 2011, kế hoạch đầu tư năm 

2013 và các năm sau còn nhiều, sản xuất kinh doanh 2013 với giá bán 62 triệu là 
chưa vững chắc. 
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+ Đề nghị chia cổ phiếu thưởng là hợp lý, tuy nhiên do không nằm trong 
chương trình nghị sự nên Công ty xin tiếp thu và sẽ có những tính toán cụ thể và 
có thể xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sau. 

 
 
 
Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:  
+ Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc đạt được thành tích của năm 

2012. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế đều cao hơn mức bình quân toàn Tập Đoàn. 
+ Công ty cần lưu ý các điểm:  
 _Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, thực hiện thoái vốn theo lộ 

trình ở những dự án ngoài ngành chính, dự án không hiệu quả. 
 _Tiếp tục thực hiện các dự án ở Campuchia theo chỉ đạo chung của 

Chính phủ và Tập Đoàn. 
 _Đầu tư chiều sâu, thâm canh, giữ vững năng suất 2 tấn/ha. 
 _Nâng cao hơn nữa trình độ cán bộ quản lý, tay nghề công nhân. 
 _Bảo đảm các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. 
 
 
 
Phần IV. Biểu quyết các nội dung đã thông qua : 
 
1. Bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo taøi chính naêm 2012 
Kết quả biểu quyết :     Đồng ý           :       100%      trên tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. 
                                  Không đồng ý     :      0       % 
 
2.Bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò naêm 

2012. 
Kết quả biểu quyết :    Đồng ý             :          99,85  %  trên tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. 
                                     Không đồng ý     :           0,15  % 
 
3.Bieåu quyeát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và  

choïn  Coâng ty ñeå kieåm toaùn BC taøi chính naêm 2013 là  Công ty TNHH Tö 
vaán Taøi chính Keá toaùn & Kieåm toaùn VN ( AVA) 

 
Kết quả biểu quyết :     Đồng ý           :     100   %  trên tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. 
                                  Không đồng ý     :        0% 
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4.Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, 
theo đó  

Cuï theå:  Toång lôïi nhuaän sau thueá ( sau khi tröø thueá TNDN ñöôïc giaûm 
trong naêm ):     486,613 tỷ  ñoàng 

+ Trích quyõ döï phoøng taøi chính (10%  lôïi nhuaän sau thueá) :  48,661 tỷ  
ñoàng  

+ Trích quyõ khen thöôûng  vaø phuùc lôïi ( 12% lôïi nhuaän sau thueá): 
58,393 tỷ  ñoàng 

+ Trích quyõ ñaàu tö phaùt trieån ( 10% lôïi nhuaän sau thueá): 48,661 tỷ 
ñoàng ( coäng vôùi phaàn thueá TNDN ñöôïc mieãn giaûm 47,975 tỷ seõ laø 96,637 tỷ  
ñoàng ) 

+ Chia coå töùc (40% voán ñieàu leä):    172 tỷ  ñoàng, baèng tieàn maët_ñaõ 
chia 30%, coøn chia tieáp 10% 

+ Lôïi nhuaän coøn laïi  :     158,897  tỷ   ñoàng. 
 
Kết quả biểu quyết : biểu quyết thông qua với 85,28 % trên tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội  đồng ý; 
                                   12,51% không đồng ý và 2,21% không ý kiến.   
 
5.Biểu quyết thoâng qua keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2013 vaø 

phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2013  (Tôø trình soá 5 ) 

Goàm caùc chæ tieâu chính : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.400 ha 

 Sản lượng :      15.080 tấn 

 Năng suất bình quân :   2,04 tấn/ha. 

+ Giá bán bình quân :         62 triệu đồng/tấn. 

   Giá thành  bình quân :    40,4 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    515 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :   459,6 tỷ đồng 

  Trong đó :   _ Đầu tư tại Công ty :    108,3 tỷ đồng 

   _ Đầu tư các dự án :       351,3 tỷ đồng 

Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2013 

Tổng lợi nhuận trước thuế       515.000.000.000 đ, sau khi nộp thuế thu 
nhập DN theo quy định; 

Lợi nhuận còn lại được phân phối: 

    + Trích quỹ dự phòng 10%: 
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    + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10-15%. 

    + Quỹ đầu tư phát triển 10%  

    + Chia cổ tức 30% /mệnh giá 

 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. 

Kết quả biểu quyết :     biểu quyết thông qua với  90% trên tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội  đồng ý, 

                                   7,69% không đồng ý  và 2,31% không ý kiến . 
 
 
6.Bieåu quyeát thoâng qua Tờ trình số 6 : Dự thảo sửa đổi Điều lệ 

Công ty 
Theo đó, điều lệ sửa đổi lần này bao gồm 21 chương và 52 điều, dựa 

theo điều lệ mẫu công ty niêm yết, ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-

BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty đại chúng. 

Kết quả biểu quyết :     biểu quyết thông qua với 86,24 % trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý;    

3,32 % không đồng ý và  10,44% không ý kiến. 
 
 
7.Thoâng qua Baùo caùo thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt 

naêm 2012 vaø keá hoaïch thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt naêm 
2013   ( TT số 7 ) 

Theo ñoù, thuø lao Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt naêm 2012 đã chi 
trả  laø   1.513.054.000 ñ / naêm . 

Bao gồm :   + Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách :  793.854.000 đ 

                   + Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát      :  719.200.000 đ 

Keá hoaïch chi naêm 2013 : 

a. Löông, thöôûng cuûa Chuû tòch HÑQT chuyeân traùch : traû 

töông ñöông vôùi löông, thöôûng cuûa Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh. 

b. Thuø lao cuûa caùc thaønh vieân HÑQT coøn laïi vaø Ban KS : 

768.000.000 ñoàng/năm  ( Bẩy traêm saùu mươi tám trieäu ñoàng). 

 ( HĐQT và TB Kiểm soát 10 tr đ/tháng, thành viên Ban KS 7 tr 
đ/tháng) 

Kết quả biểu quyết :     biểu quyết thông qua với 92,79% trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý; 

6,67% không đồng ý và  0,54% không ý kiến. 
 




