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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA NĂM 2019 

 

- C n cứ Luật Doan  n   ệp ban hành ngày 26 t  n  11 n m 2014; 

- Luật C ứn  k o n số 70/2006/QH 11 đã được Quốc     nước CHXHCN V ệt Nam 

thông qua ngày 19/06/2006; 

- C n cứ Đ ều lệ tổ c ức  oạt đ n  của Côn  t  Cổ p ần Nước k o n  K  n  Hòa;  

- B ên bản  ọp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ n    05/4/2019 Đạ      đồn  cổ đôn  t ườn  

n ên n m 2019 của Côn  t  Cổ p ần Nước k o n  K  n  Hòa  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây: 
 

- B o c o của Ban G  m đốc về kết quả k n  doan  n m 2018 v  Kế  oạc  K n  doan  

n m 2019. 

- B o c o của HĐQT về  oạt đ n  n m 2018 v  địn   ướn  mục t êu n m 2019 

- B o c o của Ban K ểm so t (BKS) về tìn   ìn   oạt đ n  n m 2018 v  địn   ướn  

mục t êu n m 2019. 
 

Điều 2  Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm      đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

kiểm toán VACO   
 

Điều 3. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm    9 của Công ty như sau: 

- Mục t êu Doan  t u        :  380 tỷ đồn  (t n  75% so t ực   ện n m 2018) 

- Mục t êu lã  trước t uế  :   25 tỷ đồn  (t n  847% so t ực   ện n m 2018) 
 

Điều 4   Thông qua chiến lược kênh phân phối năm    9: Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer. 
 

Điều 5. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm    9 

của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa. 
 

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty) như sau: 
 

Điều, khoản 

mục, 
Theo Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi 

Điều 2 khoản 

1 mục a 

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: 

Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa - FIT Beverage 

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công 

ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

 

Điều 7. Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm      và Phương án thù lao 

HĐQT, BKS năm    9 như sau: 

 . .   Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm     : 

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch:    .   .    đ (Ha  tr m  a  mươ   a  tr ệu đồng) 

- Quỹ thù lao chi thực tế       :   6.   .    đ (Ha  tr m lẻ sáu triệu đồng) 

 



  

 

 . . Phương án thù lao HĐQT, BKS năm    9: 
 

TT Chức danh  Thù lao/tháng 

  Chủ tịch HĐQT  .   .    

  Thành viên HĐQT  .   .    

  Trưởng Ban kiểm soát  .   .    

  Thành viên Ban kiểm soát  .   .    
 

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 

         9 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày  9/       . 

 

Điều 9 :  Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau: 
 

Họ tên Chức danh được bầu Số phiếu biểu 

quyết 

Tỷ lệ 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thành viên HĐQT   .6  .6 6    % 

Ninh Thị Phương Thành viên BKS   .6  .6 6      
 

Điều 10.  Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn     tổng giá trị tài sản của Công ty. 
 

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của 

Công ty.  
 

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty  
 

Điều 13. Thông qua việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên 80% số cổ phiếu phổ 

thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  
 

Điều 14. Triển khai thực hiện 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm    9 của Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Khánh Hóa thông qua tại cuộc họp. 

 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Khoáng 

Khánh Hòa, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ủ  ban c ứn  k o n N   nước  

- Sở G ao dịc  c ứn  k o n H  N    

- H   đồn  Quản trị  BKS 

- Ban đ ều   n  Côn  t  

- T ư ký HĐQT 

- Lưu Côn  t  

 

 

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sang 
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BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN      

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ 
 

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số            do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần 

thứ    ngày   /       ) 
 

 

Hôm nay, vào lúc    giờ    phút ngày    tháng   năm     , Đại hội đồng cổ đông thường niên 

     Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà được tổ chức tại Phòng Hội nghị - Công ty CP 

Tập đoàn F.I.T – Tầng  , Tòa nhà Times Tower, Số    Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội  
 

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 
 

I. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:   

-  Ông Trần Quan  Tùn  t a  mặt Ban k ểm tra-b o b o kết quả k ểm tra tư c c  cổ đôn  n ư 

sau: 

- Số cổ đôn  v  n ườ  đạ  d ện t eo uỷ qu ền có mặt 05 cổ đôn   sở  ữu v  đạ  d ện 11 647 646 

cổ p ần  c  ếm tỷ lệ 97 06 % số cổ p ần được tr ệu tập   

-  T eo qu  địn  của p  p luật   ện   n   Đạ      đồn  cổ đôn  t ườn  niên 2019 của Côn  t  

  cổ p ần  ước k o n  K  n  Hòa đủ đ ều k ện t ến   n  m t c c   ợp lệ  
 

II. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu: Đại hội 

thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau: 
 

 Đoàn Chủ tịch:  

1. Ông: Nguyễn Văn Sang     - Chủ tọa 

2. Ông: Đỗ Thế Cao      - Thành viên 
 

 Ban thư ký:   

1. Bà: Hà Thị Thu Hà      - Trưởng Ban 

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Liên    - Thành viên 

 Ban Bầu cử - kiểm phiếu: 

1. Bà: Trịnh Thị Thúy Nga     - Trưởng Ban 

3. Ông: Hồ Thanh Toàn     - Thành viên 
 

 Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ    % 
 

III- Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) các vấn đề sẽ biểu quyết : 
 

Ông Nguyễn Văn Sang - chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Đỗ Thế Cao – TV HĐQT và bà Phan Thị 

Hòa – Trưởng Ban kiểm soát lên đọc tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đễ sẽ 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên      gồm các nội dung sau : 
 

 

   Tờ trình thông qua các Báo cáo: 



  

 

1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm      và Kế hoạch Kinh doanh 

năm     . 

1.2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm      và định hướng mục tiêu năm      

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động năm      và định hướng mục 

tiêu năm       

2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm      đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán VACO   

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm      của Công ty 

4. Thông qua chiến lược kênh phân phối năm     : Công ty cổ phần  Nước khoáng Khánh Hòa 

bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer. 

5. Tờ trình thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm      

6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty) 

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm      và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 

     

8. Tờ trình thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS 

9. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty. 

10. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan 

11. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty  

12. Tờ trình cho phép Công ty CP FIT Consumer sở hữu đến     số cổ phiếu phổ thông có quyền 

biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  
 

IV- Kết quả biểu quyết các vấn đề theo nội dung tờ trình của HĐQT: 

1. Kết quả biểu quyết các các Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS: 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ     %/tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

   Kết quả biểu quyết Báo cáo tài chính năm  0   đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán VACO   

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

3. Kết quả biểu quyết Kế hoạch Kinh doanh năm  0 9 của Công ty. 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

   Kết quả biểu quyết chiến lược kênh phân phối năm  0 9 của Công ty: 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

 . Kết quả biểu quyết việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 

 0 9: 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

 



  

 

 . Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công 

ty): 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

 .  Kết quả biểu quyết Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm  0   và Phương án thù lao 

HĐQT, BKS năm  0 9 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

 . Kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ 

ngày 23/3/2019 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày 

9    0    

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

9  Kết quả biểu quyết  việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS 

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

 0. Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.  

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

  . Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan 

- Số phiếu đồng ý:            phiếu, chiếm tỷ lệ      tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

  . Kết quả biểu quyết việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty  

- Số phiếu đồng ý:             phiếu, chiếm tỷ lệ       tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

  .  Kết quả biểu quyết việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên  0  số cổ phiếu phổ 

thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  

- Số phiếu đồng ý:            phiếu, chiếm tỷ lệ      tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không đồng ý:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 

- Số phiếu không có ý kiến:   phiếu, chiếm tỷ lệ     tổng số phiếu biểu quyết 
 

V- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty  
 

 - Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu- thông qua Quy chế bầu cử và 

công bố danh sách đề cử, ứng cử tại thời điểm bầu cử : 

a) Danh sách ứng cử: không có cá nhân ứng cử 



  

 

b) Danh sách đề cử: Cổ đông Công ty CP FIT Consumer sở hữu  .   .    cổ phần, tương 

ứng     vốn điều lệ Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa, đề cử các cá nhân sau đây: 

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là thành viên HĐQT của Công ty CP nước khoáng 

Khánh Hòa nhiệm kỳ     -      

- Đề cử Bà Ninh Thị Phương là thành viên BKS của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa 

nhiệm kỳ     -      

Đại hội biểu quyết thống nhất     , không có ứng cử, đề cử thêm  
 

2- Ban Bầu cử và kiểm phiếu phát phiếu bầu cử   
 

3- Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: 
 

Họ tên Chức danh được bầu Số phiếu biểu quyết Tỷ lệ 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thành viên HĐQT                 

Ninh Thị Phương Thành viên BKS                 
 

 

VI. Thông qua Nghị quyết của đại hội : 
 

Dựa trên kết quả kiểm phiếu, căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, 

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau: 

 . Thông qua các Báo cáo sau đây: 

1.1. B o c o của Ban G  m đốc về kết quả k n  doan  n m 2018 v  Kế  oạc  K n  doan  

n m 2019  

1.2. B o c o của HĐQT về  oạt đ n  n m 2018 v  địn   ướn  mục t êu n m 2019 

1.3. B o c o của Ban K ểm so t (BKS) về tìn   ìn   oạt đ n  n m 2018 v  địn   ướn  mục 

tiêu n m 2019  

 . Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm      đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán VACO   

 . Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm      của Công ty như sau: 

3 1 - Mục t êu Doan  t u        :  380 tỷ đồn  (t n  75% so t ực   ện n m 2018) 

3 2 - Mục t êu lã  trước t uế  :   25 tỷ đồn  (t n  847% so t ực   ện n m 2018 

 . Thông qua chiến lược kênh phân phối năm     : Công ty cổ phần  Nước khoáng Khánh Hòa 

bán hàng trực tiếp đến nhà phân phối và đại lý, không qua Công ty CP FIT Consumer. 

 . Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm      của 

Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa. 

 . Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (liên quan việc thay đổi tên Công ty) như sau: 

 

Điều, khoản 

mục, 
Theo Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi 

Điều 2 khoản 

1 mục a 

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: 

Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa - FIT Beverage 

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công 

ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

 . Thông qua kết quả quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm      và Phương án thù lao HĐQT, 

BKS năm      như sau: 

       Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm     : 



  

 

- Quỹ thù lao theo Kế hoạch:             đ (Ha  tr m  a  mươ   a  tr ệu đồng) 

- Quỹ thù lao chi thực tế      :             đ (Ha  tr m lẻ sáu triệu đồng) 

   . Phương án thù lao HĐQT, BKS năm     : 

 

TT Chức danh  Thù lao/tháng 

  Chủ tịch HĐQT           

  Thành viên HĐQT           

  Trưởng Ban kiểm soát           

  Thành viên Ban kiểm soát           

 

 . Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông PHẠM CÔNG SINH từ ngày 

23/3/2019 và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà ĐÀO THỊ HẢI YẾN từ ngày           
 

 . Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau: 

 

Họ tên Chức danh được bầu Số phiếu biểu quyết Tỷ lệ 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thành viên HĐQT                 

Ninh Thị Phương Thành viên BKS                 

  .  Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn     tổng giá trị tài sản của Công ty. 

  . Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công 

ty.  

  . Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty  

  . Thông qua việc cho phép Công ty CP FIT Consumer mua trên 80% số cổ phiếu phổ thông có 

quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  
 

 

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc Nghị quyết của Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ    % (có 

Bản Nghị quyết kèm theo). 
 

Đại hội kết thúc vào lúc    giờ    phút ngày   /      . Biên bản đã được đọc cho toàn thể cổ 

đông tham dự Đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ    %. 
 

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

 

THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

Hà Thị Thu Hà 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Sang 
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