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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 12/2019/CBTT-HAP                          Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019     

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN  

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM 

       Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO 
- Mã chứng khoán: HAP 
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3556002 - Fax: 0225.3556008 
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Thư ký HĐQT  
Loại thông tin công bố :      định kỳ       bất thường      24h        theo yêu cầu 
Nội dung thông tin công bố: 

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty CP Tập đoàn HAPACO xin công bố Biên 

bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2019 

tại đường dẫn: www.hapaco.vn của Công ty CP Tập đoàn HAPACO. 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO 
 

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019, tại số 135 đường Điện Biên Phủ, 

phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: 

1. Ông  Nguyễn Tuấn Anh: Thư ký Hội đồng quản trị        - Trưởng Ban 

2. Bà Lê Thị Mai Anh:  Giám đốc Hành chính Nhân sự - Thành viên 

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

Số lượng Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu ủy quyền dự Đại hội trực tiếp: 498 Cổ đông, 

đại diện cho 39.183.595 cổ phần bằng 70,64% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ. 

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau: 

Các nội dung Biểu quyết: 

- Tổng số phiếu phát ra: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ 

phần biểu quyết dự họp. 

- Tổng số phiếu thu được: 498 phiếu, đại diện cho: 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ 

phần biểu quyết dự họp.  

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo 

cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2019 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 1 được thông qua. 

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 

2018, phương hướng quản trị trong năm tài chính năm 2019 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 2 được thông qua. 
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Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 

và nhiệm vụ kiểm soát trong năm tài chính 2019 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 3 được thông qua. 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 

và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 4 được thông qua. 

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 5 được thông qua. 

Nội dung 6: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc 

lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 6 được thông qua. 

Nội dung 7: Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 7 được thông qua. 
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Nội dung 8: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 

và đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Võ Văn Tính 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 8 được thông qua. 

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên 

BKS nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Phí Trọng Phúc trúng cử thành viên HĐQT độc lập; Ông 

Phạm Đức Phiên trúng cử thành viên BKS. 

- Số phiếu tán thành : 498 phiếu đại diện cho 39.183.595 cổ phần, chiếm 100% số 

cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

- Số phiếu không tán thành : Không 

- Số phiếu ý kiến khác : Không 

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty thì Nội dung 9 được thông qua. 

 Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2019 gồm 03 trang và đã được 

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO năm 

2019. 

       THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU     TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

 
 
 
 
 
           Lê Thị Mai Anh         Nguyễn Tuấn Anh 



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

ĐƠN TỪ NHIỆM 

Kính gửi:      -   Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO 

- HĐQT & BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO 
 

Tôi tên: Võ Văn Tính 

Sinh ngày: 03/07/1975 

Hiện đang là thành viên BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO 

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn 

HAPACO chấp thuận cho tôi được rút khỏi BKS. 

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên 

môn, xét thấy không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò thành viên BKS. 

Tôi xin trân thành cảm ơn HĐQT & BKS Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã tạo 

điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. 

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

Kính đơn 

 
 
 
 

        Võ Văn Tính 



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HAPACO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

ĐƠN TỪ NHIỆM 

Kính gửi:     -  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO 

- Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO 
 

Tôi tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Sinh ngày: 20/12/1952 

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO 

Nay tôi làm đơn này Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn 

HAPACO chấp thuận cho tôi được rút khỏi HĐQT. 

Lý do: Do yêu cầu công việc tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên 

môn, xét thấy không đủ quỹ thời gian để làm tốt vai trò thành viên HĐQT. 

Tôi xin trân thành cảm ơn HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã tạo điều kiện 

cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. 

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019 

Kính đơn 

 
 
 
 

 Nguyễn Thị Bích Ngọc 
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