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Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 

(Đơn vị: Triệu đồng)                        

Nội dung Năm 2021 % DT 
Kế hoạch  

2022 
%DT Tăng 

Doanh thu 865.947   1.000.000   15,5% 

Lợi nhuận sau thuế 59.721 6,9% 70.000 7,0% 17,2% 
 

     Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội. 

Điều 6. Thông qua Báo cáo về việc xử lý cổ phiếu quỹ. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2020: 3.931.800 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ đã được chia cho các cổ đông hiện hữu trong năm 2021: 

3.043.616 (cổ phiếu) 

- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại tính đến ngày 07/04/2022: 888.184 (cổ phiếu) 

- Kế hoạch xử lý số cổ phiếu quỹ còn lại: bán cho cán bộ công nhân viên theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ số 02/ĐHĐCĐ/NQ ngày 27/12/2021. Đồng thời, Ủy quyền Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm xây dựng phuiowng án chi tiết đảm bảo tỷ lệ sở hữu tỷ lệ 

nước ngoài mà Everpia được phép tại thời điểm thực hiện. 

     Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội. 

Điều 7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2022 và Ủy quyền Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty 

đảm báo 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 DeloitteViệt Nam. 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

     Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần tham dự đại hội. 

Điều 8. Thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2022: 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: 100% số cổ phần tham dự đại hội. 

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 gồm.  

       - Ông Lee Jae Eun 

       - Ông Cho Yong Hwan 

 




