
 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Số: 377/NQ - ĐHĐCĐ     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 04 năm 2016. 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. 

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Nhà khách         

Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi –  Phường Nguyễn Cư Trinh – Q1 – Tp.HCM ngày 

09/04/2016 với sự hiện diện của 158 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền 

biểu quyết là 22.458.266 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,73%. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm kỳ III  

(2011-2016) và  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán, trong đó: 

- Tổng doanh thu  :  663.914.334.515 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế   :    92.068.440.991 đồng  

- Lợi nhuận sau thuế      :    70.316.466.538 đồng  

- Thu nhập bình quân của người lao động: 12,9 triệu đồng/ tháng. 

- Cổ tức 2015 : 20% (đã trả xong)  

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015: Doanh thu 13,5%, LNTT 7,2%,            

Thu nhập bình quân 12,6%. 

 Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần  = 100%. 

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV 

(2016-2021), trong đó: 

- Tổng doanh thu  :  680 tỉ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế  :    95 tỉ đồng 

- Cổ tức    :    20%  

- Thu nhập bình quân của người lao động: 13 triệu đồng/ tháng. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ dự kiến khoảng 5-7%. 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 

                                 

 



 

 

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016) & phương hướng  

hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021) 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 

 

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2016) & phương hướng hoạt động 

nhiệm kỳ IV (2016-2021) 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 
 

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2015   

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN), trong đó: 

Diễn giải Tỷ lệ Số tiền 

   Lợi nhuận phân phối :   100%           70.264.968.580  

       - Trích Quỹ Đầu tư phát triển   15%             10.539.745.000  

       - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi   10%             7.026.497.000  

 
  

 
              

       - Chi trả cổ tức 20%   64,84%           45.561.053.000  

          + Tạm ứng đợt 1 (10% VĐL)            20.249.357.000  

          + Tạm trích đợt 2 (10% VĐL)            25.311.696.000  

        - Lợi nhuận còn lại   10,16%             7.137.673.580  

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 

Điều 6: Thông qua Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty        

Cổ phần Dược phẩm OPC, trong đó:  

- Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 

Nội dung bổ sung: Sản xuất, Kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu: Vị thuốc y học cổ truyền,    

Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên,... 

- Các nội dung còn lại trong Tờ trình: Khoản 4 Điều 2, Điểm l Khoản 2 Điều 14, Khoản 1   

Điều 16, Khoản 6 Điều 21, Điểm e Khoản 3 Điều 30, Khoản 1 Điều 45 và Khoản 2 

Điều 47. 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.543.032 cổ phần  = 82,57%. 

Nội dung bổ sung Khoản 4 Điều 2: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Mỗi khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật Ví dụ: CMND,             
thẻ căn cước công dân, nơi ĐKHK thường trú, chỗ ở hiện tại,.... thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 
cho Hội đồng quản trị cập nhật sự thay đổi mới này vào Điều lệ công ty và báo cáo với Đại hội đồng 
cổ đông tại kỳ họp kế tiếp gần nhất. 

 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trong việc bổ sung 

Người đại diện theo pháp luật, Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định. 



 

DS. Trịnh Xuân Vương 

 

Điều 7: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPC năm tài chính 2016. 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:  22.458.266 cổ phần  = 100%. 

Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) 

1. Ông Trịnh Xuân Vương    : Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Nguyễn Chí Linh       : Phó Chủ tịch HĐQT 

3. Ông Nguyễn Phan Dũng   : Thành viên HĐQT 

4. Ông Trương Đức Vọng     : Thành viên HĐQT 

5. Ông Ngô Tân Long            : Thành viên HĐQT 

6. Ông Lê Minh Điểm             : Thành viên HĐQT 

 

Điều 9: Danh sách BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021) 

1. Ông Lê Vũ Thuật 

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

3. Ông Nguyễn Văn Tấn 

 

Điều 9:  Điều khoản thi hành 

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2016. 

*Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện               

các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. 

*Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,      

Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này. 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Website OPC 
-UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM 
-HĐQT, BKS 
-Lưu HCQT. 
 


