
                 CTY CPDP TIPHARCO 
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Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

  

      Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2012 Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO 

địa chỉ 15 Đốc Binh Kiều - Phường 2 - TP Mỹ Tho - Tiền Giang; Giấy phép đăng ký kinh doanh 

số 1200100557, cấp ngày 6/8/2011; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

tỉnh Tiền Giang; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại phòng họp số 2 – TT Hội 

nghị Tỉnh Tiền Giang. 

1) Bà Trần Thị Támtuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng 

cổ đông: 

      * Đại biểu tham dự gồm: 

-         Ông Lê Thanh Hà, đại điện Sở Kế hoạch và Đầu tư 

-         Ông Đỗ Văn Trị, Phó giám đốc Sở Công thương TG 

-         Ông Huỳnh Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp TG           

-         Ông Phạm Trọng Nhường Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các DN TG 

-         Bà Lê Thị Ngọc Thắm, Phó giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển TG 

-         Bà Ninh Thị Vân Khánh, Phó phòng tín dụng Ngân hàng đầu tư và phát triển 

TG 

-         Ông Trần Văn Triều Phó phòng PA83, CATG 

-         Ông Trần Văn Trạng cán bộ phòng PA83, CATG. 

* HĐQT Công ty: 

-          Ông Phạm Quang Bình  : Chủ tịch HĐQT – TGĐ 

-          Bà Trần Thị Tám            : Thành viên HĐQT – P.TGĐ 



-          Ông Phạm Trung Nghĩa   : Thành viên HĐQT 

-          Ông  Nguyễn Văn Tám : Thành viên HĐQT 

-         Ông Lê Văn Châu              : Thành viên HĐQT – P.TGĐ, GĐ tài chính 

Cùng toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco. 

2) Bà Trần Thị Tám thông qua thể lệ làm việc tại Đại hội và Chương trình ĐHCĐ thường 

niên năm 2011. 

     Đại hội biểu quyết thống nhất: 100% 

         3)  Bà Trần Thị Támthông qua tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm 

phiếu như sau: 

* Đoàn chủ tịch gồm: 

1/ Ông Phạm Quang Bình      : Chủ tịch HĐQT 

    2/ Bà Trần Thị Tám              : Thành viên HĐQT 

    3/ Ông Lê Văn Châu             : Thành viên HĐQT 

    4/ Ông Phạm Trung Nghĩa       : Thành viên HĐQT 

    5/ Ông Nguyễn Văn Tám        : Thành viên HĐQT 

* Ban thư ký gồm: 

    1/ Bà Đặng Thị Xuân Quyên   : Trưởng ban 

    2/ Bà Đinh Phương Mai          : Thành viên 

* Ban kiểm phiếu gồm: 

    1/ Bà Lê Thị Mỹ Tiên           : Trưởng ban 

    2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hồng  : Thành viên 

    3/ Ông Nguyễn Tấn Khang     : Thành viên 

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100% 

4) Bà Đặng Thị Xuân Quyên thay mặt Ban thư ký báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội: 



Theo đó: số cổ đông tham dự 147cổ đông; sở hữu 1468.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,93% trên 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

*Ông Phạm Quang Bình thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

5) Ông Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội. 

6) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2011 và phương hướng SXKD năm 2012. (Văn bản kèm theo) 

7) Ông Phạm Quang Bìnhthông qua báo cáo hoạt của HĐQT năm 2011, phương hướng hoạt 

động năm 2012. (Văn bản kèm theo) 

8) Bà Trần Thị Thu Vân thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2011. (Văn bản kèm 

theo) 

9)Ông Lê Văn Châu thông qua: 

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (đã được kiểm toán) 

- Báo cáo kiểm toán tóm tắt năm 2011 của công ty TNHH BDO VN – CN Cần Thơ 

- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuậnnăm2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 

- Tờ trình trích chi thù lao thù lao HĐQT – BKS năm 2011, dự kiến trích chi năm 2012 

- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2012. 

- Tờ trình xin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty 

- Công văn số 51/Tipharco về nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phiếu. 

 (Các văn bản kèm theo) 

Nghỉ giải lao. 

Ban thư ký thu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu. 

10) Bà Trần Thị Tám thông qua tờ trình về đề nghị bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm 

soát,  tờ trình v/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2011-2015. 

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100% 



11) Bầu cử: 

 -  Bà Trần Thị Tám thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. 

  - Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử theo phương thức bầu 

dồn phiếu (Văn bản kèm theo) và điều hành bầu cử. 

12) Thảo luận của Đại hội: 

* Cổ đông : Ông Nguyễn Tự Do: 

- Năm 2011 mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã có sự đoàn kết hiệp 

lực, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra. 

- Phần biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu Doanh thu năm 2011 là 214 tỷ nhưng kế hoạch năm 2012 

chỉ có 212 tỷ cần có giải thích cho cổ đông hiểu lý do để cổ đông dễ chấp nhận hơn ( do đơn vị 

kiểm toán không thống nhất đưa giá trị nhập khẩu vào doanh thu trong năm 2012 nên doanh thu 

năm 2012 giảm đi 8 tỷ) 

- Sửa  phần tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 từ 16% thành 17%  và điều chỉnh lại  phần giá trị là 

2,55 tỷ chứ không phải là 2, 4 tỷ trong tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. 

 - Đề nghị chi thù lao năm 2012 cho HĐQT, BKS tiết kiệm như năm 2011. 

* Ông Phạm Trọng Nhường: Trong tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá 

sản, Tipharco đã đứng vững và phát triển là một điều đáng mừng. Tipharco là một trong những 

thành viên của hiệp hội làm ăn có hiệu quả. nhân ngày  13/10 ngày doanh nhân Việt nam năm 

nay Hiệp Hội sẽ đề xuất khen thưởng Doanh nghiệp Tipharco là doanh nghiệp tiêu biểu và lãnh 

đạo Tipharco là một trong những doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. 

     13) Bà Trần Thị Tám báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu: (Văn bản kèm theo), 

theo đó: 

+ 103 phiếu thống nhất tất cả 11 chỉ tiêu biểu quyết; 

+ 01 phiếu không đồng ý chỉ tiêu tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty và thống nhất các 

chỉ tiêu còn lại; 

+ 01 phiếu không đồng ý 7 chỉ tiêu gồm Kế hoạch hoạt động năm 2012, Báo cáo hoạt động của 

HĐQT năm 2011và phương hướng năm 2012, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và phương 

hướng năm 2012, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011, báo cáo kiểm toán tóm tắt năm 2011, tờ 

trình sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty, thống nhất các chỉ tiêu còn lại; 

+ 01 phiếu không đồng ý 5 chỉ tiêu gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011và phương 

hướng năm 2012, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và phương hướng năm 2012, Báo cáo 



tài chính tóm tắt năm 2011, báo cáo kiểm toán tóm tắt năm 2011, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 

của công ty, thống nhất các chỉ tiêu còn lại. 

(Kèm 106 phiếu biểu quyết) 

14) Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua kết quả bầu cử: 

(Có Biên bản riêng). 

Theo đó: 

- Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy trúng cử vào HĐQT của công ty với tỉ lệ 80% trên tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

- Ông Trần Hoàng Quân trúng cử vào BKS của công ty với tỉ lệ 99,63% trên tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

      15) Bà Trần Thị Tám thông qua Nghị quyết Đại hội cổ thường niên năm 2011(Nghị quyết 

kèm theo). 

Biểu quyết: thống nhất 100% 

      16) Bà Đặng Thị Xuân Quyên - Trưởng ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2011. 

       17) Ông Phạm Quang Bình thay mặt Ban tổ chức đáp từ Bế mạc. 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO kết thúc 

vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. 

Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

Biên bản gồm có 04 trang. 

  

  

  

THƯ KÝ 
(Ký tên từng người một) 

Mỹ Tho, ngày      tháng      năm  2012 

        CHỦ TỊCH ĐOÀN 

 


