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Try sö' chinh: 125B Cåch mong Thång 8, phuöng 5, quan 3, Tp. Hö Chi Minh

Giay cluing nh@nDKKD: sö 0300430500do SOké hooch vå dåu tu Thånh phö Hö
Chi Minh cåp lån dåu ngåy 20/09/2010.
Höm nay, våo höi 8 giö 00 philt ngåy 26 thång 6 näm 2020, tqi Höi truöng Nhå måy
phån b6n I-IiépPhu6c (Dia chi: Lö B2, Khu B, KCN Hiép Phu6c, Nhå Bé, Tp. Hö Chi
Minh), Dei höi döng cö döng thuöng nién näm 2020 cüa Cöng ty Cö phån Phån b6n
Mién nam (sau dåy goi tät lå Doi höi) duqc tién hånh v6i cåc nöi dung sau:

PHAN THC NHÅT - KHAI MAC DAI HOI
1. Båo cåo thåm tra tu' cåch co döng tham (IV'

hQidöng COdöng 2020

a. Cö döng vå dgi di?n cö döng d!" hep:
Töng sö cö döng vå doi dién cö döng duqc quyén tham dlr Dei höi lå 1.275 tö chi'rc
vå cå nhån, so hüu vå doi dien so htru cho töng sö 47.897.333cö phån. (Danh såch cö
döng dtrqc möi tham dlr Dei höi theo danh såch chöt toi ngåy 02/6/2020)
Dai höi dä nghe OngVö Däng Khoa, Truong ban Kiém tra tu cåch cö döng båo cåo
thåm tra turcåch cö döng tham du Doi höi toi thöi diém 08 giö 00 philt cüng ngåy, theo
d6:

- Töng sö cö phån cüa Cöng ty lå: 47.897.333 cö phån.

- Töng sö cö döng vå doi dién cö döng duqc möi

cho cö döng so hüu 47.897.333 cö phån cüa Cöng ty.

Doi höi lå 1275 nguröi,doi dien

- Tong sö co döng vå doi dién cö döng co mat toi Dei höi lå 79 cö döng, doi dien cho
35.871.552 cö phån, chiém ty IQ74,89% töng sö cö phån cüa Cöng ty.

Cän cir quy dinh cüa Luat Doanh nghiép vå Diéu IQCöng ty, sö Cö döng co mat toi
Dei höi dä 16nhon 51% sö cö phån duqc quyén biéu quyét cüa Cöng ty, vi vay Dai höi
duqc tién hånh lå hoån toån hep IQ.
Trang 1

(Båo cåo thåm tra tu cåch sö Cö döng, danh såch Cö döng, dQidien Cö döng thvc té
hop vå sö Cöphån må ho sö hüu hoäc dpi dien duqc dinh kém Bién bån nåy).
b. Khåch nu)i tham dl' Dgi Iléi bao göm:
- Dai dien cöng ty TNHH Häng Kiém toån AASC, dqi dien cåc phöng cüa Cöng ty,
dqi dien cåc Nhå måy trvc thuöc Cöng ty.

2. Khai mpc Doi höi
Ong Trinh Quöc Hüng —Giåm döc Tö chirc - Hånh chinh Cöng ty thay mät Ban tö
chirc tién hånh cåc thü tuc:
- Chåo cö, cir Quöc ca;
- Tuyén bö IY do tö chirc Dai höi;

- Gi6i thiéu danh såch Doån Chü tich;
- Möi Doån Chütich lén låm viéc.

Doån Chü tich cir Ban Thu k! vå Ban kiém phiéu dé dQihöi thöng qua; Dai höi dä
thöng qua danh såch Doån Chütich, Ban thu k! Doi höi vå Ban kiém phiéu bao göm:
2.1 Doån Chütich:
- Ong Nguyen Vän Quy —Chü tich Höi döng quån tri: Chü toa Doi höi.

- Ong Trän Phi Hüng —Uy vién 1-1öidöng quån tri: Thånh vién Doån Chütich
- Ong Däng Tån Thånh —Üy vién Höi döng quån tri: Thånh vién Doån Chütich.
2.2 Ban thurkg:
- Ong Nguyen Viét Cuöng —Thu k! Höi döng quån tri Cöng ty —Truong ban.

- Ong Mai Thi Phuong —Truong bö phan Lao döng tién luong —Thånh vién.
2.3 Ban kiém phiéu:
- Ong Vö Däng Khoa

- Truong ban

- Öng Nguyen Vän Chién

- Thånh vién

- Bå Nguyön Bå Anh Düng

- Thånh vién

- Ong Nguyen Dirc Truöng

- Thånh vién

- Bå Hoång Thi Khånh Duong

- Thånh vién

Doi höi döng co döng dä biéu quyét thöng qua Ban kiém phiéu bäng hinh thi'rc gio

thé Biéu quyét v6i sö phiéu chåp thuan lå 35.871.552 / 35.871.552 phiéu, dot ty IQ 100%.

3. Chu•cngtrinh

hQi
Trang 2

Ông Trân Phi Hùng doc thông qua Churcngtrình dai h0i và Quy chê làm viêc cüa

Dai hôi.

Dai h0i dông cô dông dd biêu quyêt nhât tri thông qua chtrong trình dai h0i và Quy
chê làm viêc cüa Dai h0i bâng hình thfrc gio thé Biêu quyêt Véi sô phiêu châp thuân là
35.871.552 / 35.871.552phiêu, dot ty 100%.

ct.

Ông Vô Dàng Khoa —Trurbngban kiêm phiêu lên trình bày nguyên tâc, thê lè bâu

PHAN THÜ' HAI - NOI DUNG

HQI

1. Ông Nguyën Vàn Quy - Chù tich 1-10idông quàn tri dû trình bày tru6c Dai h0i

Bâo câo cùa 1-10idông quàn tri vê công tâc quàn tri Công ty nàm 2019 và muc tiêu

phtrong huéng nàm 2020;

2. Ông Ding Tân Thành —Tông giâm dôc Công ty dû trình bày tru6c Dai h0i Bâo
câo cüa Ban diêu hành vê kêt quâ thurchiên Nghi quyêt Dai hOi dông cô dông nâm 2019
và phtrcng huréngnhiêm vu nâm 2020. Tè trình kê hoqch SXKD và cô ttc nâm 2020; uy
quyên cho HDQT quyêt dinh mu'rctom frng cô ttc và thurchiên chi trà tom (rng cô ttc cho
câc cô dông.

3. Ông Ph?m Dü'CHoài —Tru&ngBan kiêm soât Công ty da trình bày truréc Dai
h0i Bâo câo hoat dông cüa Ban kiêm soit nâm 2019 và nhiêm vu nâm 2020; Tb trình lira
chon công ty kiêm toân nâm 2020.
4. Ông Dô Vin Tuân —Kê toân trtròng Công ty da trình bày tru6c Dai h0i Bâo câo
tài chinh tém tât nàm 2019 dd duqc kiêm toân; Tb trình phtrcng ân phân chia Iqi nhuân và
chi trà cô ttc nâm 2019; Tb trình bâo câo viêc trà thù lao cüa HOidông quàn tri, Ban kiêm
soât, Thu ky Công ty nàm 2019 và dv kiên mu'rctrâ thù lao cùa 1-10idông quàn tri, Ban
kiêm soât, Thur Công ty nàm 2020.

5. Ông Trinh Quôc Hùng —Giâm dôc Tô chfrc Hành chinh dâ trình bày Tb trình
vê viêc scradôi, bô sung Diêu lè và Tb trình vê viêc sùa dôi, bô sung Quy chê n0i bê vê
quàn tri.

PHAN THÜ' BA - THAO LUAN
Sau phân trình bày câc Bâo câo, Tb trình; Ông Nguyën Vin Quy —Chû tich HOi
dông quàn tri Công ty, Chü toa Dai h0i thay mat Doàn chû tich diêu hành churcngtrình
thâo luân cüa câc cô dông. Chû toa Dai h0i dê nghi câc cô dông phât biêu y kiên.
Kêt quâ: không cô y kiên nào cùa câc cô dông.

Trang 3

PHÂN THC]'TU - ĐĄI HQI BIËU QUYËT THÔNG QUA
CĂC BĂo cĂo VÂ TO TRiNH
A. BlbU QUYËT
Ông NguyČn Văn Quy —Chil tęa Đąi hÔi, diôu hănh biôu quyôt vô nhtrng vân dô
duqc HÔi dông quân trî, Ban Tông giăm dôc, Ban kiëm soăt dă trinh bây tąi Đąi hÔi,hinh
th(rc biëu quyôt thông qua Phiôu biôu quyôt (glri kčm theo tăi lięu Đąi hÔi).
Đąi hÔi tiôn hănh biôu quyôt.

Ông Vô Đăng Khoa thay măt Ban kiëm phiôu, băo căo kët quâ kiëm phiôu mâ Đąi
hÔidă tiën hănh, theo dó:
+ Tông sô phiôu có quyën biôu quyët tąi Đąi hÔi

35.871.552 phiôu

+ Sô phiôu hgypIț

35.871.552 phiću

+ Sô phiôu không hgyplę

không có

B. KËT QUĂ BIËU QUYËT

NÔidung thń' nhat: Thông qua Bio cźo căiaHâi dong quin tri vâ công tăc quin
tri Công ty năm 2019, muc tiôu phtro•nghuóng năm 2020.
Đąi hÔi dông Cô dông dă biôu quyôt vói kôt quâ nhu sau:

- Sô phiôu châp thuân:

35.869.139 / 35.871.552 phiću•,chiômtyłę

- Sô phiôu không châp thuân:

0 / 35.871.552 phiôu; chiëm t} lę

99,99 %

0%

2.413 / 35.871.552 phiĆu; chiëm ť lę 0,01 %

- Sô phiôu không y kiën:

NÔidung thń' hai: Thông qua Bńo cńo cia Ban diôu hânh vâ kât quâ thłrc hięn
Nghi quyôt Đąi hÔidong Côdông năm 2019 vă phuong huóng nhiëm vu năm 2020.
Đąi hÔi dông Côdông dă biëu quyët vói kët quâ nhu sau:

- Sô phiôu châp thuân:

35.869.139/ 35.871.552 phiëu•,

- Sô phiëu không châp thuân:

0 / 35.871.552 phiĆu; chiĆmť l?

2.413 /35.871.552 phiću•, chićmtyłę

- Sô phiëu không y kiôn:

99,99 %
0%

0,01 %

NÔidung thń' ba: Thông qua Bńo cio hoąt dÔngcia Ban kiôm soit năm 2019

vă nhięm vu năm 2020.

Đąi hÔidông co dông dă bieu quyët vói kôt quâ nhu sau:
- Sô phiôu châp thuân:

35.843.729/ 35.871.552 phiću•,chiĆmt} lę 99,92 %

- Sô phiëu không châp thuân:
- Sô phiôu không y kiôn:

0/35.871.552 phiću•,chiëm t} lę

0%

27.823 / 35.871.552 phiću•, chiĆmt} lę 0,08 %
Trang 4

NÔidung thń' tu: Thông qua bńo cńo tăi chinh năm 2019 dă kiôm tońn
Đąi hÔi dông Côdông dă biôu quyôt vói kôt quâ nhu sau:

- Sô phiëu châp thuân:

35.869.139/ 35.871.552 phiću•,chićm tyłę

- Sô phiôu không châp thuân:
- Sô phiëu không y kiën:

0 / 35.871.552 phiĆu;chiôm t} lę
2.413 / 35.871.552 phiću•, chićmtyłę

99,99 %
0%
0,01 %

NÔidung thń' năm: Thông qua phuvng źn phân chia Ivi nhuân vă chi trâ co tń'C
năm 2019.
Đąi hÔi dông Côdông dă biôu quyôt vói kôt quâ nhu sau:

- Sô phiôu châp thuân:

35.843.729/35.871.552 phiću•,

- Sô phiëu không châp thuân:
- Sô phiôu không y kiôn:

99,92 %

0 / 35.871.552 phiôu; chiëm t} lę

0%

27.823 / 35.871.552 phiću•, chiôm t} 1$ 0,08 %

NÔidung thfr său: Thông qua tb trinh kô hoąch SXKD V'ăCôtfrc năm 2020; u'
quyen cho HĐQT quyât dinh mó'Ctąm ń'ng Côtń'Cvă thłrc hiën chi trâ tąm frng Cô
tfrc cho căc Côdông.
Đąi hÔi dông Côdông dă biëu quyët vói kôt quâ nhu sau:

- Sô phiôu châp thuân:

35.843.729/ 35.871.552 phiëu•,chićm

- Sô phiôu không châp thuân:
- Sô phiôu không y kiôn:

lę 99,92 %

0 / 35.871.552 phiôu; chiëm t} lę
27.823 / 35.871.552 phiôu•, chićmtyłę

0%
0,08%

NÔidung thń' băy: Thông qua mărcthi lao cia HĐQT, BKS, thu• k' Công ty
năm 2019 vă dg' kien mń'Ctrâ thi lao cia HĐQT, BKS, Ngu'ôi công bô thông tin vă

Thăr k$ công ty năm 2020

Đąi hÔidông Côdông dă biëu quyët vói kôt quâ nhu sau:
- Sô phiôu châp thuân:

35.869.139 / 35.871.552 phiôu•,

- Sô phiôu không châp thuân:

- Sô phiôu không y kiën:

99,99 %

0 / 35.871.552 phiĆu; chiĆm t} lę

2.413 / 35.871.552 phiću;

chićmtyłę

0%

0,01 %

NÔidung thó' tńm: Thông qua tb trinh Iva Chondon vi kiôm tońn năm 2020
Đąi hÔidông Côdông dă bieu quyôt vói kôt quâ nhu sau:
- Sô phiôu châp thuân:

35.869.139 / 35.871.552 phiću•, chićm

- SÓphiĆukhông châp thuân:
- Sô phiëu không y kiôn:

0 / 35.871.552 phiĆu;chiĆmt} l?
2.413 / 35.871.552 phiću•, chićmtyłę

99,99 %

0%
0,01 %
Trang 5

NÔidung thń' chin: Thông qua Tb trinh ve vięc sti'a dôi bo sung Điôu lę Công ty
Đąi hÔi dông cô dông dă biôu quyôt vói kôt quâ nhu sau:
35.869.139 / 35.871.552 phiću•, chiôm ty lę 99,99 %

- Sô phiôu châp thuân:

0/35.871.552 phiĆu;chiôm ty lę

- Sô phiôu không châp thuân:

2.413 / 35.871.552 phiôu•, chićmtyłę

- Sô phiëu không y kiôn:

0%
0,01 %

NÔidung thń' mu'ôi: Thông qua Tb trinh vô vięc stŕa dôi, bô sung Quy chô nÔi
bÔvô quin tri.
Đąi hÔi dông cô dông dă biôu quyôt vói kôt quâ nhu sau:

35.869.139/ 35.871.552 phiôu•,chićm ty lę 99,99 %

- Sô phiôu châp thuân:

0 / 35.871.552 phiĆu; chiëm ty lę

- Sô phiëu không châp thuân:

- Sô phiëu không y kiôn:

2.413 / 35.871.552 phiću•, chićmtyłę

0%

0,01 %

PHÂN THCr NĂM - BÂU cCr THÂNH VIËN HĐQT, BKS

A. HĐQT NHIĘM

2015- 2020 TUYËN BO HËT NHIĘM

Căc thânh viôn HÔi dông quân tri nhięm k} 2015 —2020 bao gôm ông Nguy6n Văn
Quy, Đăng Tân Thânh, Trân Hłu Cuông, Lô Vięt Hung, Trân Phi I-Iăng tuyôn bô truóc
Đąi hÔi hôt nhięm k}.

B. BKS NHIĘM

2015 - 2020 TUYËN BO HËT NHIĘM

Căc thânh viën Ban kiëm soăt nhięm k} 2015 —2020 bao gôm ông Phąm Dirc Hoâi,
Vi Trinh Di6m Hông, NguyČn Thi Thîły Ducng tuyôn bô truóc Đąi hÔi hôt nhięm k}.

C. THÔNG QUA QUY CHË cCr
Ông Vô Dăng Khoa —Trudyngban Kiôm phiëu trinh bây "Quy chô bâu cir thânh viën
HÔi dông quân tri Công ty, Ban kiôm soăt nhięm k} 2020 —2025”.

D.

cCr, ĐË cCr

Ông Trinh Quôc I-Iăng —Gińm dôc Tô chirc Hânh chinh dęc don dô cCrthânh viôn
tham gia HÔi dông quân tri nhięm k} 2020 —2025 vă Ban kiëm soăt nhięm k} 2020
2025 cła HĐQT nhięm k} 2015-2020, cła cô dông vâ nhóm cô dông dô cCr.

Đąi hÔi chôt ląi danh săch bâu thânh viën tham gia HĐQT nhięm k} 2020 —2025

nhtr sau:

l. Ông Tran I-ItruCuông
2. Ông Trân Phi I-Iîłng

Trang 6

PHAN
BóN

3. Ông Lô Vięt Hung
4. Ông Nguyën Văn Quy
5. Ông Dăng Tân Thânh
sau:

Đąi hÔi chôt ląi danh săch bâu thânh viôn tham gia BKS nhięm k} 2020 —2025 nhu
l. Bâ NguyČnThi Thăy Duong
2. Ông Phąm Đ(rc I-Ioăi

3. Bă Vă Trinh DiČm Hông.
Dąi hÔi dông Cô dông dă biôu quyôt thông qua căc danh săch tren vói sô phiôu châp
thuân lă 35.871.552 / 35.871.552 phiôu, dąt 100%

PHÂN TH(r SĂU - ĐĄI HQI BĂU CU' THÂNH VIËN
HOI ĐÔNG QUÂN TR! VĂ BAN KIEM soĂT NHIËM KV 2020 - 2025
Ông Vô Đăng Khoa thay măt Ban kiôm phiôu, băo căo kôt quă bâu cir thânh viën

HĐQT nhięm k} 2020 —2025 mă Đąi hÔi dă tiôn hânh nhu sau:

l. Ông Trân Htru Cuông, sô phiëu châp thuân: 33.143.911 phiôu; t} lę 92,4%
2. Ông Trân Phi Hîłng, sô phiôu châp thuân: 49.368.673 phiôu; t} lę 137,63%
3. Ông Lô ViÔt Hung, sô phiôu châp thuân: 25.604.036; t} lę 71.380/0
4. Ông NguyČn Văn Quy, sô phiëu châp thuân: 36.041.348 phiôu; t} lę 100,47%

5. Ông Dăng Tân Thânh, sô phiôu châp thuân: 34.998.721 phiĆu; t} lę 97,57%

Ông Vô Đăng Khoa thay măt Ban kiôm phiëu, băo căo kët quâ bâu cir thănh viën

BKS nhięm k} 2020 —2025 mă Đąi hÔi dă tiôn hânh nhu sau:

1. Bă Nguyën Thi Thăy Ducng, sô phiôu châp thuân: 38.446.166phiëu; t} lę
2. Ông Phąm Đ(rc Hoâi, sô phiôu châp thuân: 34.466.112 phiĆu; t} lę 98,08%
3. Bâ Vă Trinh Di6m Hông, sô phiôu châp thuân: 34.703.319 phiôu; t} lę 96,74%

Theo dó: Căc ông bâ sau dă duqc bâu văo HÔi dông quân tri Công ty nhiÔm k} 2020
2025. (Biën bân kiëm phiôu kčm theo)
1. Ông NguyČn Văn Quy.

2. Ông Dăng Tân Thânh.
3. Ông Trân I-ItruCuông.
Trang 7

4. Ông Lô Vięt Hung.
5. Ông Trân Phi Hîłng.

HÔi dông quân tri bâu ông NguyČn Văn Quy giă' ch[rc vu Chń tich HÔi dông quân
tri Công ty nhięm k} 2020 —2025.

Căc ông bâ sau dă duqc bâu vâo Ban Kiëm soăt Công ty nhięm k} 2020 —2025.

(Biën bân kiôm phiôu këm theo)

l.

Bâ Nguyën Thi Thîły Duong.

2. Ông Phąm Đ(rc I-Ioâi
3. Bă Vă Trinh Diôm Hông.

Ban Kiôm soăt bâu ông Phąm
k} 2020 - 2025.

Hoâi lăm Truông ban kiôm soăt Công ty nhięm

PHÂN THC]'BÂY - KËT THCJCĐĄI HOI
Đąi hâi thông qua biôn băn Đąi hâi, thông qua Nghi quyôt Đąi hâi
Biôn bân nây duqc Ban thu

ghi ląi dây dLîtrung thvc theo nÔi dung Đąi hÔi.

Nhfrng nÔi dung duqc Đąi hÔi dông Cô dông thông nhât, biôu quyôt thông qua tąi Đąi hÔi
duqc cu thô hóa thânh Nghî quyët Đąi hÔi dông Cô dông năm 2020.

Thu ky Đąi hÔi, ông Nguy6n Vięt Cubng dec toăn văn biën bân Đąi hÔi dông Cô

dông năm 2020, Nghi quyôt Đąi hÔi dông Côdông năm 2020.

Đąi hÔi dông dă biôu quyôt thông qua Biôn bân vă Nghî quyôt Đąi hÔi vói kôt quâ
tăn thânh 35.871.552 / 35.871.552 phiću•,chićm ty
100%
Đąi hÔi dông Cô dông Công ty Cô phân Phân bón Miôn Nam năm 2020 kĆt thńc hôi

11 gib 30 phńt căng ngây. Biôn bân nây gôm 8 trang duqc lâp thânh 3 bân vâ có giâ tri
nhu nhau, dugc Chu toa Đąi hÔivâ Thu ky Đąi hÔiky xăc nhân./.
BAN THU

TM. ĐĄI HQI ĐÔNG CO ĐÔNG
CHO TQA ĐĄI HOI
$@4ô0600

â

CÔNGIY
Cô PHÂN
PHÂN

04 MliN

Mai Thi Phtrcng

Nguyën Viët Cu'ô•ng

AM'

guyan Văn Qu$

Trang 8

CÔNG TY CO PHÂN
PHÂN BóN MIËN NAM

CQNG HôA xĂ HOI CHU NGHîA VIĘT NAM

SÓ: 16/NQ-HĐQT

TP. HÔ Chi Minh, ngây 26 thóng 6 năm 2020

ĐÔclâp - TV'do - Hąnh phńc

NGHI QUYËT
ĐĄI HQI ĐONG CO ĐÔNG THUONG NIËN NĂM 2020
CÔNG TY CO PHÂN PHÂN BóN MIËN NAM
ĐĄI HQI ĐÔNG CO ĐÔNG
Căn cir Luât Doanh nghięp năm 2014;
Căn ct Điôu IÔCông ty Cô phân Phân bón Miôn Nam;

Căn ct Biôn bân cuÔchop Đąi hÔidông cô dông thubng niôn vâ Biën bân Kiôm
phiôu tąi Đąi hÔi dông cô dông năm 2020 ngăy 26 thăng 6 năm 2020,

QUYËTNGHI:

Điôu 1: Đąi hÔi dông cô dông Công ty Cô phân Phân bón Miën Nam thông qua
căc Băo căo vâ Tb trinh sau:
1.1 Băo căo cua HÔi dông quân tri vô công tăc quân tri Công ty năm 2019, muc
tiču phuong huóng năm 2020. (tăi liÔudinh kčm)

1.2 Băo căo cua Ban diôu hănh vô kôt quâ thvc hięn nghÎ quyôt Đąi hÔi dông
cô dông năm 2019 vă phuung huóng nhięm vu năm 2020. (tăi lięu dinh kčm).

1.3 Băo căo hoąt dÔngcua Ban kiôm soât năm 2019 vă nhięm vu năm 2020.

(tâi lięu dinh kčm)

1.4 Bâo câo tâi chinh năm 2019 dă duqc kiôm toăn. (tăi lięu dinh kčm)

1.5 Tb trinh phuong ăn phân ChiaIvi nhuân vâ chi trâ cô ttc năm 2019; Theo

dó, mÔt sô nÔi dung chinh duqc thô hięn duói dây:

• Chia cô t(rc/ vôn diôu IC:

0%

• Trich quy khen thuông phńc Ivi/ Ivi nhuân sau thuô:
• Trich quy dâu tu phăt triôn/ Ivi nhuân sau thuô:

0%

• Trich quy khen thuóng Ban quân lj diôu hănh:

0%

1.6 Tb trinh kô hoąch Sân xuât Kinh doanh vă du kiôn Chiacô ttc năm 2020;
theo dó mÔt sô chi tiču chinh dugycthô hięn duói dây:

cô

Mlî

TT

Chi tiôu

Đvt

Kô hoąch năm 2020

I

Tông doanh thu tiôu thu

Tr. Đông

1.800.000

2

Ląi nhuân

Tr. Đông

25.000

3

Cô tu'rcdu kiôn (%/vôn diôu lę)

3%

Đąi hÔi dông cô dông thông qua vięc ty quyôn cho HÔi dông quân tri Công ty
căn cir vâo thvc te kôt quâ sân xuât kinh doanh trong năm 2020 dë diôu chinh thvc
hięn phân phôi Igi nhuân năm 2020 vâo k} hop Đąi hÔidông cô dông năm 2021 cho

phi hvp.

Đąi hÔi dông cô dông thông qua vięc Clyquyën cho HÔi dông quân tri Công ty
quyët dinh młc tąm frng cô tłc năm 2020 vâ thvc hięn chi trâ tąm frng cô tfrc năm
2020 cho căc cô dông phă hvp vói kët quâ sân xuât kinh doanh trong năm cła Công

ty.

1.7 Tb trinh băo căo vięc trâ thi lao HÔi dông quân tri, Ban kiëm soăt, Thu ky
Công ty vâ Nguôi công bô thông tin năm 2019 vâ Kô hoąch trâ thi lao HÔi dông
quân
tri, Ban kiôm soăt, Thu k' công ty vâ Nguôi công bô thông tin năm 2020.

1.8 Đąi hÔi dông cô dông Iły quyën cho HÔidông quân tri Công ty Iva chon

mÔt Công ty trong danh săch duói dây lâm don vi kiëm toăn băo căo tâi chinh 6
thăng
dâu năm 2020 vâ câ năm 2020 cła Công ty Cô phân Phân bón Miôn Nam:
Công ty TNHH Deloitte Vięt Nam.
•

Công ty TNHH Kiôm toăn vâ Tu vân A&C.

Công ty TNHH Flăng Kiôm

AASC.

1.9 Tb trinh vô vięc scradôi, bô sung Điôu lę Công ty (tâi lięu dinh kčm).

1.10 Tb trinh vë vięc scradôi, bô sung Quy chô nÔibÔvô Quân tri Công ty (tâi
lięu dfnh kčm).
1.11 Bâu thânh viôn HÔi dông quân tri nhięm k} 2020 —2025, bao gôm căc ông
có ten sau:

Trân Hłu Cuông
Trân Phi I-Iîłng

Lô Vięt Hung
NguyÔn Văn Quy
Đăng Tân Thânh

HÔi dông quăn tri bâu ông NguyČnVăn Quy git chtc vu Chł tich
HÔidông
quân tri Công ty nhięm k} 2020 —2025.

BóN
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1.12 Bâu thânh viôn Ban kiôm soăt nhięm k} 2020 —2025, bao gôm căc ông bă
có ten sau:
NguyČn Thi Thăy Ducng
Pham Đ(rc Hoâi
Vă Trinh DiČmHông

Ban Kiôm soăt bâu ông Phąm Đ(rc Hoâi lăm Truông ban kiôm soăt Công ty

nhięm k} 2020 - 2025.

Điôu 2. Đąi hÔi dông Cô dông giao cho HÔi dông quân tri triôn khai vâ thvc hięn
nÔi dung duqc thông qua tąi Đąi hÔitheo dńng quy dinh cua Điôu 1$Công ty vâ Quy
dinh cua Phâp luât. Ban Kiôm soăt có trâch nhięm kiëm tra, giăm săt vięc triën khai vâ
thvc hiÔncăc nÔi dung duqc thông qua tąi Đąi hÔi.

Điôu 3. Nghî quyôt nây dă dugycDoi hÔi dông Cô dông năm 2020 ngây

26/6/2020 biôu quyôt nhât tri thông qua. Nghi quyôt có hięu luc tir ngây kY./.

ĐÔNG QUÂN TR!
HU TICH

Nai nhân:

- căc thânh viôn HĐQT, BKS•,
- Căc Cô dông;
- Tâp doân HCVN;
- Ban diôu hânh;
- Bi thu Đâng dy, Chdltich cĐ, Bi thu ĐTN;
- Luu: HĐQT.

CÔNGTY

CÔ PHÂN

•O

PHÂN BóN

MIÎNNAâ
guyën Văn Quy

