CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

Số:
DỰ THẢO

/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 20 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và họat động Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
Cổ phần Dệt Tân Tiến số:…….BB/ĐHĐCĐ-DTT ngày 20/5/2015.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các nội
dung sau:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh
2015 (đính kèm báo cáo).
2. Báo cáo tài chính năm 2014 ãđđư ợc kiểm toán (đã đư ợc đăng trên
Website: http://tantien.khatoco.com).
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công
tác năm 2015 (đính kèm báo cáo).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm báo cáo).
5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
+ Quỹ dự phòng tài chính: 2%
+ Quỹ khen thưởng: 17%
+ Quỹ phúc lợi: 2%
+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 4%
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 75%
+ Năm 2014 không chia cổ tức
6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
+ Quỹ khen thưởng: 10%
+ Quỹ phúc lợi: 15%
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại: 75%
+ Năm 2015 chia cổ tức
7. Chủ trương mua lại Cổ phiếu hình thành Cổ phiếu quỹ với số lượng
mua không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành
trong mỗi mười hai (12) tháng;
8. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015;
9. Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 là 177,6 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/5/2015.
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và những người có liên quan
chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo
đúng thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty./.
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT; BKS, BGĐ Công ty (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT; VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

