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NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu 

Lâm sản Sài Gòn; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2021 

- 2026 của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, 

QUYẾT NGHỊ 
  

Điều 1: Thông qua:  

1.1. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

1.2. Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2021 và mục tiêu nhiệm 

vụ trong năm 2022. 

1.3. Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

1.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

2.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              :   5.263.049.577 đồng 

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp               : (1.619.407.699) đồng 

2.3. Tăng thuế TNDN do điều chỉnh KTNN 2020            :    (152.230.947) đồng 

2.4.  Giảm thuế TNDN do chuyển CP lãi vay được trừ 2020:          3.658.965 đồng 

2.5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay          :   3.495.069.896 đồng 

2.6. Phân phối lợi nhuận sau thuế:  

a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (19,6%)         :     683.857.473 đồng 

b. Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3%)         :     104.852.097 đồng 

c. Thưởng HĐQT và BKS (2,5%)          :       87.376.747 đồng 

d. Quỹ đầu tư phát triển (20%)           :     699.013.979 đồng 

     e. Chia cổ tức (8% trên vốn điều lệ 23.999.620.000đ) (54,9%):  1.919.969.600 đồng 

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: 

- Doanh thu   :   285 tỷ đồng 

- Lợi nhuận kế toán trước thuế  :    4,8 tỷ đồng 

- Tỷ lệ chia cổ tức     :    8% trên vốn điều lệ 23.999.620.000 đồng. 

 

DỰ THẢO 



 

Điều 4: Thông qua hạn mức tín dụng năm 2022 như sau: 

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn: 75 tỷ đồng (với vốn điều lệ hiện tại là 24 

tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ngân hàng khác.  

- Trường hợp Công ty tăng vốn điều lệ thì hạn mức tín dụng mới sẽ trình ĐHĐCĐ 

phê duyệt. 

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Đại hội đồng 

cổ đông giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy 

định. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 

2021 – 2022, cụ thể như sau: 

* Năm 2021: 

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2021 đến hết tháng 

04/2022 là 422.500.000 đồng. Thưởng của HĐQT & BKS năm 2021 từ lợi nhuận năm 2020 là: 

51.281.058 đồng. 

* Năm 2022: 

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2022 đến hết tháng 

04/2023 là 390.000.000 đồng.  

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Vinh kể từ 

ngày     /06/2022. 

Điều 8: Bầu bổ sung bà Phạm Liên Hương là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản 

xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày      /06/2022. 

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ công nhân viên của Công ty 

cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết 

này. 
 

            T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Nơi nhận:                                 CHỦ TỊCH HĐQT  
- Toàn thể cổ đông; 

- TV HĐQT, TV BKS; 

- TGĐ, Các XN, P/Ban trực thuộc; 

- Đảng ủy, Công đoàn Cty; 

- Lưu VT, HĐQT.    

 

 

           LÊ QUỐC KHÁNH 


