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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CỦA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

    Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ng ày 29/11/2005.

    Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần D ược phẩm Tipharco
được Đại hội đồng cổ đông th ành lập thông qua ngày 16/02/2006 và nội dung sửa
đổi, bổ sung điều lệ được thông qua trong các phi ên họp Đại hội cổ đông thường
niên.

    Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 của
HĐQT, báo cáo của Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận và các văn bản
khác trình tại Đại hội cổ đông năm 2011 ng ày 29/3/2012.

    Đại hội cổ đông Công ty CPDP Tipharco thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

I.Thông qua báo cáo đã trình trước Đại hội bao gồm:
- Báo cáo tổng kết năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, ph ương hướng nhiệm vụ năm 2012
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011:
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011: ( Lập ngày 20/3/2012)

II  Thông qua tờ trình bao gồm:
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2012:
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2012

- Tờ trình xin phát hành thêm cổ phiếu năm 2012
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2012.

III Thông qua các ch ỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng hoạt động 2012:
STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2012

1 Doanh thu (trừ NK ủy thác 8 tỷ) tỷ đồng 212,000
2 Trong đó: Doanh thu SX tỷ đồng 130,000
3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5,300
4 Cổ tức %/năm  16

  VI. Ủy quyền:



   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty CPDP Tipharco tổ chức
thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết phù họp với pháp luật, Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ và tình hình thực tế tại Công ty.
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