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Số: 01/ĐHĐCĐ2021/NQ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2021 

 

 

 

 

DỰ THẢO  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại Chi nhánh Hưng Yên – Công ty Cổ phần Everpia, 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Everpia đã được tiến hành 

với sự tham dự của ...... cổ đông sở hữu và đại diện cho ........ cổ phần chiếm .......% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, 

Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề sau: 

QUYẾT NGHỊ 
 

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

(Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất được đính kèm tại Báo cáo thường niên 2020. Quý 

cổ đông có thể xem thêm trên website chính thức của công ty theo đường dẫn sau: 

http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh.aspx ) 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội 

     Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: cổ tức bằng tiền mặt và trích quỹ 

quản lý 

 Cổ tức bằng tiền mặt: 10% mệnh giá (1000 VNĐ/ 1 cổ phiếu), đồng thời ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị lên phương án phân phối chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt 

nhất cho cổ đông. 

 Trích quỹ quản lý: 5% lợi nhuận sau thuế, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc quyết định sử dụng Quỹ quản lý căn cứ vào nhu cầu hoạt động 

của Công ty nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả nhất. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

 

 

 

http://www.everpia.vn/everon/ir/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh.aspx
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5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 

(Đơn vị: triệu đồng) 

Nội dung Năm 2020 % DT 
Kế hoạch 

2021 
% DT Tăng 

Doanh thu 855.358   1.060.000  24% 

Lợi nhuận sau thuế 42.057  4,9% 75.000 7,1% 78% 

 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

6. Phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021 

Ba phương án xử lý số cổ phiếu quỹ: 

1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu 

- Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán: tối đa 3.810.000 cổ phiếu  

- Giá phát hành: 10.000VND/cổ phần 

- Tỷ lệ thực hiện quyền: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chi tiết trong 

sự cân đối với tỷ lệ phát hành cho CBCNV trong kế hoạch ESOP 

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không áp dụng 

- Thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo điều kiện thị trường và 

nhu cầu vốn của Everpia 

2. Phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty 

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 1.000.000 cổ phiếu 

- Giá phát hành: 10.000VND/ cổ phần 

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành 

- Thời gian thực hiện: trong vòng 1 năm kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi 

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 

3. Trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến được dùng để chi trả cổ tức: 3.931.800 cổ phiếu  

- Tỷ lệ chi trả: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ có quyền nhận một cổ phiếu mới) 

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 năm kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận  

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng 

phương án, sử dụng một hoặc phối kết hợp các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và công ty. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

7. Phương án mua lại cổ phiếu: 



3/4 
 

7.1. Mục đích thực hiện: Những tin tức về dịch bệnh, chính sách tiền tệ, lạm phát, chiến tranh 

thương mại… có thể tác động tiêu cực tới diễn biến của thị trường chứng khoán. Điều này 

có khả năng gây ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu EVE, mặc dù hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty hiện đang rất hiệu quả và ổn định. Nhằm bảo vệ, lợi ích cổ đông 

và nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phiếu của 

chính mình và giảm vốn điều lệ để HĐQT có cơ sở triển khai trong năm 2021 tùy theo 

diễn biến của thị trường. 

7.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu 

7.3. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh. 

7.4. Nguyên tắc xác định giá, giá mua và khối lượng giao dịch: thực hiện theo các quy định 

pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch 

Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

7.5. Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần và/hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật 

7.6. Thời gian triển khai dự kiến: trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm 

triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường, trong khoản thời gian kể từ ngày 

được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất  

7.7. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm: 

- Thông qua việc cập nhật Điều lệ Công ty để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty 

cho phù hợp với báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại 

Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

- Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

7.8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau: 

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao 

gồm: thời điểm triển khai chính thức, khối lượng mua lại, nguyên tắc xác định giá, giá 

(khoảng giá) mua, phương thức giao dịch, nguồn vốn sử dụng để mua lại, các nội dung 

và các vấn đề khác có liên quan. 

- Lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu. 

- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao 

gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký 

mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu 

với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục 

thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thủ tục giảm vốn điều 

lệ; và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại 

cổ phiếu và giảm vốn điều lệ trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 
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9. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

10. Thông qua Quy chế nội bộ mới về quản trị Công ty 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm soát 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

12. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2021 và Ủy Quyền Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn 

công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh. 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

13. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2021: Mức 

thù lao trung bình là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí (bao gồm thù lao, thưởng, 

kinh phí hoạt động,...) không vượt quá 3,6 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên dựa trên đóng góp cho hoạt động công ty 

trong năm. 

Tỉ lệ biểu quyết thông qua:     % số cổ phần tham dự đại hội. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐQT 

- Thành viên BKS 

- Ban Giám đốc 

- Các cổ đông 

- Lưu VP 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

CHO YONG HWAN 

 


