
CÔNG TY CP XNK Y TẾ VN
VIMEDIMEX VN

-----�µ�-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     -----�µ�-----

Hà Nội, ngày  28  tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc hướng dẫn chi tiết thi
hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi
Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt
Nam, sửa đổi bổ xung ngày 19/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ

năm 2016. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, và các chỉ tiêu kinh doanh

năm 2017:

- Doanh số mua vào : 1.000 tỷ đồng

- Doanh số bán ra : 1.020 tỷ đồng

- Kim ngạch XNK : 45.000.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế : 6 – 6,5 tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến: 18 - 20%

          với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với chỉ tiêu lợi 

          nhuận sau thuế  đạt:  5.208.834.869 đồng và Phương án phân phối lợi nhuận 

và trích lập các quỹ năm 2016 như sau :

1. Trích thưởng HĐQT :  1% lợi nhuận sau thuế,

          tương đương : 52.000.000 đồng (làm tròn số)

2. Chia Cổ tức năm 2016: 3.591.000.000 đồng  (tỷ lệ cổ tức : 19%) bằng tiền VNĐ

Ngày chốt Danh sách đăng ký cổ đông lĩnh cổ tức 2016 : 05/05/2017

3. Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế,

          tương đương : 312.000.000 đồng. (làm tròn số)
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4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế ,

          tương đương 520.000.000 đồng. (làm tròn số)

5. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 10% lợi nhuận sau thuế , 

          tương đương : 520.000.000 đồng. (làm tròn số)

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 213.834.869 đồng

           với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm

2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án Tăng vốn Điều lệ.

1.  Phương án tăng vốn Điều lệ thông qua phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ:

- Khối lượng phát hành: 56.700 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 567.000.000 ( Năm trăm sáu mươi bảy

triệu đồng)

- Vốn điều lệ sau phát hành: 19.467.000.000 (Mười chín tỷ, bốn trăm sáu mươi

bảy triệu đồng)

- Hình thức chào bán cổ phần: Chào bán cổ phần riêng lẻ theo chương trình lựa

chọn cho người  lao  động trong  Công ty  là  các  cán  bộ lãnh đạo chủ chốt  và

CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động năm 2016.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ

ngày phát hành, nếu người lao động chuyển công tác khác thì không được chuyển

nhượng cổ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : 
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn để triển khai việc chào bán cổ phần (nếu cần).
- Hoàn thiện và Quyết định phương án chào bán chi tiết (Quyết định khối lượng

chào bán, tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí lựa chọn và đối tượng chào bán cụ

thể,…) và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt chào bán theo

đúng phương án chào bán, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá trị  sổ sách tại thời điểm

31/12/2016 được ghi nhận trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.
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- Quyết định thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát

hành cổ phần.
-  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi

đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ

phần.
với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2017-2022

1. Thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT :      4.000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT :  3.000.000 đ/tháng

- Thư ký HĐQT :           600.000 đ/tháng

2. Thù lao BKS

- Trưởng BKS :            800.000 đ/tháng

- Thành viên BKS:         400.000 đ/tháng 

với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 :

6.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông: Nguyễn Trọng Quý                                4. Ông: Phạm Bá Sơn

2. Ông: Nguyễn Đình Viễn                                 5. Ông: Đỗ Xuân Phúc

3. Bà: Hoàng Thị Thái Thanh

6.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông: Phạm Hùng Sơn

2. Bà: Vũ Hồng Quý

3. Ông: Nguyễn Việt Dũng
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Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu; Bổ nhiệm. 

1. Hội đồng quản trị bầu; Bổ nhiệm.

+ Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:
 Ông: Nguyễn Trọng Quý .

+ Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, 

Công ty CP XNK y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022: Ông: Nguyễn Trọng Quý . 

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: 
 Ông: Phạm Hùng Sơn 

Điều 8. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với

các Ngân hàng và tổ chức tín dụng với  tổng trị giá đến 400 tỷ đồng.

với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành
1- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cổ phần xuất

nhập khẩu y tế Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký.
2- Thành viên Hội đồng Quản trị,  Ban kiểm soát,  Ban  Tổng giám đốc, Kế toán

Trưởng và tất cả các cổ đông Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam, các thành phần

khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                                   

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGĐ
- Kế toán trưởng 

- Các CĐ; Lưu VT                                         

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

(Đã ký)

NGUYỄN TRỌNG QUÝ
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