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TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
-CÔNG TY CỔ PHẦN

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
luật doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt
Nam ngày 12/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lâm nghiệp
Việt Nam – Công ty cổ phần đính kèm Tờ trình số 314/HĐTV -TCLĐ ngày 02/8/2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất vốn Điều lệ của Tổng Công ty như sau:

 Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 3.500.0000.0000.000 đồng.

 Được chia làm: 350.000.000 cổ phần phổ thông.

 Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

4,5 tháng
cuối năm

2016

KH năm
2017

KH năm
2018

1 Doanh thu, thu nhập khác Tỷ đồng 750 1.814 1.910

2 Kế hoạch lâm sinh ha 24.334 25.283 27.100

2.1 Trồng mới ha 896 3.160 3.280

2.2 Chăm sóc năm 2, năm 3 ha 6.100 5.667 7.874

2.3 QLBV năm thứ 4 trở đi ha 17.338 16.456 15.946

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 116 239 275

4 Lãi cơ bản/Cổ phiếu đồng 331 683 785

5 Tỷ lệ trả cổ tức/năm % 2,29 6,1 7,1
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- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả
các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Điều 3: Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ %

1

2

3

4

5

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát (xếp
theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ %

1

2

3

Điều 4: Thông qua chi trả thù lao tiền lương Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám
đốc) và Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2016 như sau:
4.1. Tổng mức thù lao, tiền lương 06 tháng cuối năm 2016 của 05 thành viên Hội đồng
quản trị bao gồm cả Tổng giám đốc với trường hợp cả 05 người làm việc trực tiếp,
thường xuyên (chuyên trách) là 2,7 tỷ đồng. Thành viên của Hội đồng quản trị không làm
việc trực tiếp, thường xuyên (không chuyên trách) thì không hưởng lương mà nhận thù
lao công việc hàng tháng bằng 15% mức lương thực hiện, cụ thể là 13,5 triệu
đồng/người/tháng.

Giao Hội đồng quản trị căn cứ các quy định, nội dung trên để xác định mức tiền lương và
thù lao cụ thể cho 05 thành viên bao gồm cả Tổng giám đốc đối với trường hợp có 01,
02... thành viên làm việc không chuyên trách và trong trường hợp thời gian hoạt động
không đủ 6 tháng (Tổng mức tiền lương, thù lao sẽ giảm tương ứng theo thực tế từng
trường hợp cụ thể).
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4.2. Tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương mức: 45 triệu đồng / tháng.

Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng lương mức bằng 50% trưởng ban
Thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách hưởng thù lao mức bằng 15%
lương trưởng ban.

4.3 Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính tăng thêm theo
nguyên tắc cứ tăng 1% lợi nhuận thì mỗi thành viên được tính thêm 2% tiền lương, thù
lao, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương, thù lao của thành viên đó.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán (Big4) thực
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính năm 2016
của các Công ty TNHH một thành viên của Tổng công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất
năm 2016 của Tổng công ty gồm: Công ty TNHH KPMG, Công ty
TNHH DELOITTE Việt Nam, Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam, Công ty
TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể,
thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 6: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết
chứng khoán tại Sở giao dịch

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Tổng cô ng ty thực hiện đăng ký giao dịch
chứng khoán tập trung trên sàn Upcom trước khi niêm yết cổ phiếu thì Tổng công ty sẽ
thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế q uyết định thời gian
thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao
dịch chứng khoán Hồ Chí Minh) và hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện niêm
yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Tổng công ty Lâm
nghiệp Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


