TONG CONG TY MAY NHA BE-CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p — Dy do Hnh phiic
DI HQI BONG CO BONG
S: 16/20211HDQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 näm 2021

NGH! QUYET
BA! HQI BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2021
TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP
Can ci'r Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Can cr Lust chirng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Can cir vão Diu 1 t chi:rc và hot dng cüa Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP;
Can cir biên ban h9p Dui hi dng c dông thumg niên näm 2021 ngày 25/06/202 1.
Dui hi dng c dông Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP nh.t trI thông qua Nghj
quyêt nhu sau:

QUYET NGH!
Diu 1: Di hi .Jng c dông thông qua nhung vn d sau:
1. Thing nhãt Báo cáo kt qua hot ding san xuãt kinh doanh näm 2020 cüa Hi
Dng Quàn Tr.
Dii hôi biu quy& thông qua báo cáo tng kt nàm 2020 vOi các chi tiêu nhr sau:
2.702 t dng
- Tng thu nhp
54,8 t dng
LGi nhuân truOc thu
51,6 t dng
Lan nhuân sau thu
182 t' dng
Vn diêu lê
295 triêu USD
- Kim ngch xut khu
51 triu USD
Kim ngtch nhp khu
3.590 lao dng
Lao dng bmnh quân
8,4 triu dng/ng/tháng
Thu nh.p bInh quân
42,5t5'dong
- Np ngân sách
Kt qua biêu quyt:
15.737.911 c phiu. Dt t' 1: 100 %
- S c phiu biu quy& tan thành:
0%
0ci phiu.Datt1:
S c phiu biu quyt không tan thành:
0%
0 c phiu.Dt t' 1:
- S c phiu biu quyt không kin:
2. Thng nht k hoic1i Va nhü'ng giái pháp thyc hin k hoich nàm 2021 cüa Hi
Dung Quán Trj
Di hi thng nht thông qua k hoch näm 2021 vi các chi tiêu sau:
2.166t'dong
- Tng thu nhp
45 t dng
- Lai nhuân tnràc thud
37,3 t' dng
- Loi nhuân sau thu
182 tT dung
Vn diu lê
245
triêu USD
- Kim ngtch xut khu
42 triêu USD
Kim ngtch nh.p khu
3.0001aocling
- Lao dng binh quân
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8.500.000 dng/ng/tháng
- Thu nh.p bInh quân
36t)'dOng
- Np ngân sách
10-15%/VDL
- Dir kin chia Co tilrc
Kt qua biu quyt:
15.737.911 c phiu. Dt t 1: 100%
- S c phiu biu quyt tan thành:
0%
0 c phiu. Dat t 1:
- S c phiu biu quyt không tan thành:
0%
0 CO phiêu. Dt t' lë:
- S c phiu biu quyt không kin:
3. Thng nht Báo cáo kt qua hoit dng näm 2020, báo cáo tài chInh kiê m toán 2020
va k hoach kim soát näm 2021 cüa Ban kiém sóat.
Kt qua biu quyt:
15.737.911 c phiu. Dtt t'' I:
- S c phiu biu quyt tan thành:
0 cc phiu. Dt t)' 1:
- S6 c phiu biu quyt khOng tan thành:
0 c phiu. Dt t' 1:
- S c phiu biu quyt không ' kin:

100%
0%
0%

4. Thông qua tcr trinh phân ph6i lçri n1iun và trIch 1p qu5 näm 2020.
STT
I
2
3
4
5
6

8

CAC CHI TIEU
TOng doanh thu và dlch viii khác
Tong chi phi
Tong iqi nhuãn truOc thud
Thu thu nhp doanh nghip
Lqi nhun sau thud
TrIch Ip các qu5 Va chin cô tuc
- Qu9 ddu ttrphát triên: 10%
- Qu9 khen iluróng: 10%
- Qu9phtc icri: 5%
- TrIch thzthng HDQT và BKS: 3%
-Chiacóti'cc: 12%
Lçi nhun sau khi trIch Ip các qu5

THI,J C HIN
2,702,467,809,064
2,647,588,803,913
54,879,005,151
3,184,840,218
51,694,164,933
36,314,366,181
5,169,416,493
5,169,416,493
2,584,708,247
1,550,824,948
21,840,000,000
15,379,798,752

03c
N6 C

NEIA
CONI
có P

Kt qua biêu quyt:
15.737.911 c phiu.Dt t' 1: 100%
- S c phiu biu quyt tan thành:
0%
0 c phiu. Dt t 1:
- S c phiu biu quyt không tan thành:
0c phiu.Dtt t' 1:
0%
Sé c phiu biu quyt không kin:
5. Th6ng nhât k hoch lyl nhun, trIch 1p qu5 và di idén chia c tüc näm 2021.
STT
1
2
3
4
5
6

7

CAC CHI TIEU
Tong doanh thu vä dich vu khác
Tong chi phi
T6ng Iqi nhun truóc thu
Thuê thu nhp cloanh nghip
Lqi nhun sau thud
Trich Ip cãc qu5 va chia c6 tüc
- Qu5Y ddu twphát triên: 10%
- Qu9khen thu'&ng: 10%
-Qu9phücicii:5%
- ThuóngHDQTvàBKS: 3%
- Dtrkién chia có ttc: 10% - 15%
Lqi nhun sau klii trich Ip các qu

THUC HIN
2,166,438,000,000
2,121,438,000,000
45.000.000.000
7.700.000.000
37.300.000.000
3,730,000,000
3,730,000,000
1,865,000,000
1,119,000,000
21,840,000,000
5,016,000,000
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Kt qua biu quyt:

- sé c phiu biu quyt tan thành:

15.737.911 c phiu.Dt t I: 100%

- S c phiu biu quy& không tan thãnh:

0%

- S c phiu biu quyt không kin:

0%

6. Thng nIit vó'i tô trinh sfra di, b sung và ban hành iu 1 T6ng Cong ty May
Nhà Bè—CTCP
Kt qua biu quyt:
- S c phiu biu quyt tan thành:

15.737.911 c phiu. Dt t' 1:

0%

- S ct phiu biu quyt không tan thành:
- S c phiu biu quyt không kin:

100%

0cè phiu.Dt t' 1:

0%

7. Th6ng nht vói tb trInh b sung ngành ngh kinh doanh "Chuyên phát" — Ma
ngãnh 5320 vao danh miic ngành ngh kinh doanh clia Tang cong ty May Nhà Be —
CTCP
Kt qua biu quyt:
- S c phiu biu quyt tan thành:

15.737.911 c phiu. Dtt t' 1:

100%

- S c phiu biu quyt không tan thành:

0%

- S c phiu biu quyt không kin:

0%

8.Thng nht vi t& trInhsü'a di, b sung và ban hãnh Quy ch ni b v quãn trj
Tong Cong ty May Nhà Be — CTCP
Ket qua bieu quyet:

15.737.911 c phiu.Dt t' 1:

100%

GTY

- S c phiu biu quyt không tan thành:

0 c phiu. D.t tr I:

0%

BE

- So cô phiêu biêu quyêt không kiên:

0cô phiêu. Dt t 1:

0%

- Sé c phiu biu quyt tan thãnh:

9. Th6ng nhit voi tô trInh ban hãnh Quy ch hot dng cüa HDQT Tng Cong ty
May Nhã Be — CTCP
Kt qua biu quyt:
- S c phiu biu quyt tan thành:

- s6 c, phiu biu quyt không tan thành:
- S c phiu biu quyt không ' kin:

15.737.911 c phiu. Dt t' 1: 100%
0 c phiu. Dat t' 1:
0c phiu. Dat t' 1:

0%
0%

10. Thng nlit vói tô trInh sfra dii, Ban hãnh Quy ch hot dng cüa Ban kiêm soát
Tong Cong ty May Nhã Be — CTCP.
Kêt qua biu quyt:
- S c phiu biu quyt tan thành:

15.737.911 c phiu. Dat t 1: 100%

- S c phiu biu quyt khong tan thành:

0 c phiu. Dt 1:

0%

- S c phiu biu quy& không kik:

0 c phiu. Dt t 1:

0%
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11. Thng nht viri to' trInh chip thun cho Cty CP 4M tang t i sO' hüu cô phn
MNB ma không phãi thiyc hin cäc thu tiic chão mua cong khai.
a/Ben nhn chuyn nhupng:
+ Ten t chirc: Cong ty Co phn 4M
+ SGi.y chirng nhn däng k doanh nghip: 0312575412, ngãy cp 05/12/2013,
nGi cap: S& kê hoch và dâu lii Tp.HCM
+ Dja chi: TOa nhà M-Building, s 09, dumg s6 8, Khu A, DO Th Mài Nam Thành
phô, Phuing Tan Phü, Qun 7, Tp.HCM.
+ S h.rçmg, t' 1 c phiu dang nm git: 4.530.000 CP t 1 24,89%
+ S li.rcmg, t' 1 c phiu dir kin giao djch: 33 1.206 CP t' 1 1,82%
+ S 1uçng, t I c phiu dr kin sau khi giao djch: 4.861.206 CP t' 1 26,7 1 %
b/Ben chuyen nhwQilg:
- H9 và ten: Nguyn Thj Phuang Thão
+ CCCD s 079186010655 ngày cp 26/03/2018 tti Tp. H Chi Minh
+ S h.rcing, t 1 c phiu chuyn nhuçing: 23 1.206 CP t' 1: 1,27%
VàIho.c
- Ho và ten: Lê Thj Bach Hu
+ CMND s 023783876 ngày cp 10/11/2015 ti Tp. H ChI Minh
+ S luçmg, t' 1 c phiu chuyn nhuçing: 100.000 CP t 1: 0,55 %
c/ Phutrng thic chuyen nhu'çrng: báo giálthoa thun phü hcip vi quy djnh cüa phãp
Iuât
d/ Th&i gian thrc hin. Sau khi duqc Di hi dng c dong thung niên 2021 cüa
Tong cong ty May Nhà Be thông qua.
Kt qua biêu quyt:
11.207.911 c phiu. Dt t' 1: 100%
- S c phiu biu quy& tan thành:
0%
0 c phiu. Dt t 1:
- S6 c phiu biu quyt khOng tan thành:
0%
0 c phiu. Dit t 1:
- S c phiu biu quyt không kin:
Diu 2: Diu khoãn thi hành:
• Nghj quyt nay diiçic Di hi dng c dong thumg niên nãm 2021 cüa Tang Cong ty
May Nhà Be - CTCP nht trI thông qua toãn van ti cuc hpp và CO hiu 1irc k tr
ngày 25/06/202 1
• Hi Dng Quãn Trj, Ban kim soát, Ban Tng Giám Doe vã các c dong cüa Tang
COng ty May Nhà Be — CTCP chju trách nhirn t chic thrc hin Nghj qu, này.
TP.HCM, ngày 25 tháng 06 n 2021
ICH
No'i nli(zii

- Hi d3ng quOn trj
- Ban Kiêin soát
- Website: www.nhabe.com. vii
- Liru
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TONG CONG TY MAY NHA BE -CTCP
Dja chi : s6 4, Dung Bn Nghé, P. Tan Thun Dông, Q7, TP.HCM
Din thQai : (08) 38720077 - Fax: (08) 38725107

CTY MAY NHA BE - CTCP

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - T.r do - Hanh Phüc

BIEN BAN
DiI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021
TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP
Horn nay vào lüc 9g30 ngày 25 thang 06 nãm 2021, tai Hti trumg Tng Cong
ty May Nhà Be, Dja chi : S 04 Di.xng Bn Nghé, Phixäng Tan Thun Dông, Quan 7,
TP.H ChI Minh. Di hOi dng c dOng thuông niên näm 2021 din ra vOi sir tham di
cüa 07 c dông di din cho 15.737.911 c phAn, dt t' 1 86,47 %/vn diu 1.
Diu hành Dai hôi:
Ong Phm Phü Cung

- Chü tjch HDQT : Chü t9a.

Thtr k doàn dim cO:
Ong Mai Van Hoàng Dung
Ba Nguyn Thj Ngçc Tháo
Dai hôi tin hãnh nhü'ng nôi dung cu th nhu sau:
1/ Ong Nguyn Ngçc Lan — Thành viên HDQT - Tang Giám Dc: TrInh bay các báo
cáo:
a. Báo cáo tng k& kt qua hot dng san xu.t kinh doanh näm 2020 cUa HDQT
b. K hoach và giài pháp thrc hin k hoach näm 2021 cüa HDQT
2/ Ong Phan Van Hãi - Trnàng Ban Kirn Soát: TrInh bay Bão cáo, dánh giá tInh hmnh
hot dng giám sat cüa Ban kim soát näm 2020, k hoch Iiot dng nãrn 2021.
3/ Ong Dinh Van Th.p — Thành viên HDQT: TrInh DHDCD các t trInh:
a. T trinh trIch 1p các qu và chia c t1rc näm 2020
b. Ti trinh dir kin trIch 1p các qu và chia c tiirc närn 2021
4/ Ong Nguyn Ngc Lan — Thành viên HDQT - Tng Giárn Dc: TrInh DHDCD các
t trinh:
a. T?i trInh sira di, b sung và ban hãnh Diu 1 Tang Cong ty
b. Th trInh b sung ngánh ngh kinh doanh
c. Ti trInh sra di, b sung và ban hành Quy ch ni b v quán tr Tng Cong ty
d. Ta trInh ban hành Quy ch hoat dng cUa HDQT Tng Cong ty
e. Th trInh v vic chp thun cho Cty CP 4M tang t' 1 s& hUu c phn rv1INB ma
khong phãi thrc hin các thU tic chào mua cong khai
5/ Ong Phan Van Hái - Tru&ng Ban Kirn Soát: TrInh DHDCD t trInh sira di, Ban
hãnh Quy ch hot dng cUa Ban kirn soát Tng Cong ty.
(To/in van CdC nOi dung bdo cdo, Ia trInh clii Iiêt Il,eo Iài lieu phiên lip dã dwqc
dãng thi Irén website cüa Tang cong ty dIn trwác ngày Diii Iz3i và pliát cizo cO dông
CO nit thain d(rDçzi lz3i)

COI
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6/ C dông tin hành biu quyt các ni dung thông qua ti di hi b&ng phiu biu quyt
7/ Thào 1un và giài dáp th&c mc cüa c dông: c dông tham dir không Co ' kin thc mc
7/ Ong Mai VAn bang Dung - TruOng Ban Kim Phiu: Cong b kt quA biu quyt
cAc nOi dung thông qua di hi (Kern báo cáo kt qua biu quy&)
9/ Thu k doAn thông qua Biên bAn di hi
10/ C dông biu quyt thông qua biên bàn di hQi
Biên bàn nAy duçc Ban thu k ghi 1ti dy dü, trung thrc, d9c 1i truOc toàn th di hi
vA duçxc cAc c dông tham dr nht trI thông qua.
Biên bàn ducc 1p và thông qua hc 1 lhO0 ngày 25/06/202 1

TEll KY

Nguyn Thj NgQc ThAo

Tp.HCM, ngày 25 lháng 6 nám 021
CHU TQA

Phm Phü Ctrô'ng

