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COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 (Maõ chöùng khoaùn : MCP) 

   18 Luõy Baùn Bích, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù, TP HCM 

   Ñieän thoaïi : (08) 39612844 -39612734     Fax : (08) 39612737 

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn  

THƢ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2015 

Hoäi ñoàng Quaûn trò Coâng ty Coå phaàn In vaø Bao Bì Myõ Chaâu traân troïng kính mời Quyù Coå 

ñoâng veà dự  Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015 nhö sau : 

1. Thôøi gian  : 8 giôø 00 – 11 giờ 00 ngaøy 12 tháng 5 năm 2015 

2. Ñòa ñieåm  : Taïi Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

3. Điạ chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh 

4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do TT LK CK VN (VSD) 

– CN TP HCM lâp̣ vào ngày 07 tháng 4  năm 2015. 

5. Noäi dung   : 

 Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và  Kế hoạch SXKD năm 2015. 

 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014  

 Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và lưạ choṇ Công ty kiểm toán 2015. 

 Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014 

 Phương án tăng vốn điều lệ. 

Để Đaị hôị thành  công tốt đep̣ , kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội 

hoăc̣ Ủy quyền tham dư ̣ , gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoăc̣ fax trước ngày 05 tháng 5 

năm 2015 

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội , có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện 

dư ̣hop̣ hoăc̣ ủy quyền cho Hôị đồng quản tri ̣ công ty tham dư .̣ 

Nôị dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông , xin Quý cổ đông  vui lòng xem taị 

website :www. mychau.com.vn. 

TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

CHỦ TỊCH 
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COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 (Maõ chöùng khoaùn : MCP) 

   18 Luõy Baùn Bích, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù, TP HCM 
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GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP 

(Đại hội đồng cổ đông Thường niên Năm 2015) 

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

Tên cổ đông : ............................................................................................................................  

Địa chỉ : ...................................................................................... Điện thọai :...........................  

Số CMND ............................. cấp ngày ........................................ tại ........................................  

Số cổ phần sở hữu ...........................Bằng chữ : .......................................................................  

NAY ỦY QUYỀN CHO 

1.    Chủ tịch HĐQT      Tổng Giám đốc Công ty 

Hoặc thành viên  HĐQT Công ty  Mỹ Châu :  .........................................................................  

Hoăc̣ 

2. Ông/bà :  .................................... CMND số : .................. cấp ngày ....................... tại 

Địa chỉ : ....................................................................................................................................  

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 tổ chức 

vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Địa 

chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh  với tư cách là đại 

diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015. 

Ngày           tháng          năm 2015 

 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN 
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GIẤY XÁC NHÂṆ DƢ ̣HOP̣  

 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  

MÃ CHỨNG KHOÁN MCP 

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 

(MCP) 

 

Họ và tên Cổ đông :    

Địa chỉ thường trú:    

Số điện thoại liên lạc :    

CMND số :  cấp ngày    tại CA    

Số cổ phần sở hữu/đaị diêṇ  : cổ phần 

Bằng chữ :  

Xác nhận sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ 

phần In và Bao bì Mỹ Châu đươc̣ tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2015. 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2015 

             Cổ đông 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

  (đóng dấu nếu là pháp nhân) 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 

Ngày 12 tháng 5 năm 2015 

Thời gian : Từ 8 giờ đến 11 giờ 00 

 

 
 I/ PHẦN NGHI THỨC;  

 

 Tuyên bố lý do,  

 Kiểm điểm số cổ đông nắm giữ cổ phần. 

 Thông qua chương trình làm việc,  

 Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn 

 

II/ PHẦN NỘI DUNG :  

 

 Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội. 

 Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và  Kế hoạch SXKD năm 2015. 

 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014. 

 Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và lưạ choṇ Công ty kiểm toán 2015. 

 Báo cáo Phương án phân phối lơị nhuận năm 2014. 

 Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ . 

 Tờ trịnh của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh 

nghiệp năm 2014. 

 Giải lao 

 Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn) 

 Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT. 

 Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 

11 giờ 00  Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội  

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 

18 Luõy Baùn Bích – P. Taân Thôùi Hoøa – Q. Taân Phuù – TP HCM – ÑT : 3961 2844 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy  12  thaùng 5 naêm 2015 

BÁO CÁO SXKD NĂM 2014 -  KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014: 

1. Nhƣ̃ng đăc̣ điểm trong năm 2014: 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp rất khó khăn, sức mua kém, 

tồn kho hàng hóa nhiều. Thị trường bao bì kim loại nội địa phát triển chậm, riêng thị 

trường xuất khẩu còn tiềm năng do chất lượng bao bì kim loại đáp ứng được nhu 

cầu của các khách hàng nước ngoài. 

 Nhu cầu bao bì kim loại tại Việt Nam giảm do một số khách hàng mất thị trường.  

 Chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán không tăng hoặc tăng rất ít, thậm chí còn 

phải giảm giá bán để giữ thị phần. tỷ suất lợi nhuận /doanh thu thuần giảm. 

 Chất lươṇg sản phẩm , vê ̣sinh công nghiêp̣ trong lĩnh vực sản xuất bao bì kim loại 

ngày càng được khách hàng quan tâm . Bên cạnh việc cạnh tranh về giá, các nhà sản 

xuất bao bì kim loại còn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và vệ sinh công nghiệp. 

 Trong những tháng cuối năm giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn 

đang tiếp tục giảm. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu 

dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ khả quan. 

 Năng lực sản xuất cao do máy móc thiết bị được thường xuyên đầu tư, đổi mới, 

nâng cao. Các máy móc thiết bị đã hết khấu hao nhưng vâñ đươc̣ sử duṇg để sản 

xuất. 

 

Với những đặc điểm như trên, Công ty Mỹ Châu khắc phục khó khăn, khai thác những thuận 

lợi, thực hiện một số các biện pháp như : có giá bán hàng linh hoạt,  kéo dài thời gian thanh 

toán và gia tăng hạn mức công nợ đối với khách hàng…, để có được kết quả trong năm 2014 

như sau: 
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2. Tình hình thƣc̣ hiêṇ SXKD trong năm 2014 : 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Tính 

Năm 2014 

So sánh % 

 

Năm 2013 
KH 

Năm 2014 

 Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ     

 In tráng trên sắt lá M
2
 25.027.562,04 92 % 83,42 % 

 Bao bì kim loại Bộ 63.833.160 90 % 91,10 % 

 Doanh thu (Có VAT) đồng 407.136.973.193 98 % 92,52 % 

 Lợi nhuận trước thuế đồng 15.958.188.235 50,60 % 
52,00 % 

30.000.000.000 

 Lợi nhuận sau thuế đồng 12.701.803.611 52,14 %  

 Thu nhập Công ty đồng 31.267.233.039 40.751.219.888  

- Khấu hao cơ bản đồng 18.565.429.428 17.290.499.356  

- Lợi nhuận sau thuế đồng 12.701.803.611 23.460.720.532  

 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần % 3,83% 50,52 %  

 

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 đươc̣ ghi nhâṇ như sau : 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh :  

 Doanh thu giảm do sản lượng bao bì và sản lượng in giảm, Tết Ất Mùi năm 

2015 rơi vào tháng 2 – 2015 nên sản lượng hộp bánh, lon sơn và lon hàn điện 

năm 2014 giảm. 

 Lợi nhuận giảm do : 

- Doanh thu giảm và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần giảm. 

- Chênh lệch tỷ giá vào cuối niên độ 2014. 

- Doanh thu dịch vụ không có. 

- Mặc dù chi phí nguyên liệu chính không tăng nhưng các chi phí khác 

như:  lương công nhân, khấu hao cơ bản, sửa chữa, vận chuyển… tăng 

cao trong khi giá bán không tăng hoặc tăng không tương xứng. 
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Phân tích việc lợi nhuận sau thuế năm 2014 chỉ đạt 52,14% so với năm 2013 : 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

Tính 
Năm 2014 Năm 2013 

CHÊNH 

LỆCH 

 Doanh thu (Có VAT) Đồng 407.136.973.193 415.942.510.000 - 8.805.536.807 

 Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ     

 In tráng trên sắt lá  M
2
 25.027.562,04 27.195.957,86 - 2.168.395,82 

 Bao bì kim loại Bộ 63.833.160 71.299.794 - 7.466.634 

     

 Khấu hao cơ bản Đồng 18.565.429.428 17.290.499.356 1.274.930.072  

 Lãi vay Đồng 8.498.826.989 6.756.499.567   1.742.327.422  

 Chênh lệch tỷ giá Đồng 2.230.470.224 533.705.181    1.696.765.043  

 Chi phí vận chuyển Đồng 3.005.553.457 2.207.980.803       797.572.654  

 Lương công nhân Đồng 31.263.187.510 28.343.698.570 2.919.488.940  

 Lao động Người 364 345            19  

 Năng suất lao động (*) 

(đồng doanh thu/người) 

Đồng 1.118.508.168 1.205.630.463    - 87.122.295 

 

(*) Năng suất lao động hiện nay của Việt Nam  thấp nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương (bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan, 1/10 so với Hàn Quốc, 1/11 so với 

Nhật Bản và bằng 1/15 so với Singapore)  

Bảng phân tích trên cho thấy chi phí trong sản xuất năm 2014 tăng cao trong khi doanh số, sản 

lượng và năng suất lao động giảm. Hơn nữa, để có thể tiêu thụ được hàng hóa trong bối cảnh 

khó khăn trên, Công ty Mỹ Châu đã phải gia tăng hạn mức tín dụng và kéo dài thời hạn thanh 

toán đối với các khách hàng nhằm ổn định sản xuất. 

 Sản lượng in tráng bằng 92 % so với năm 2013, cụ thể : 

- Sản lượng tráng verni bằng 93 % so với năm 2013 do dây chuyền tráng 

verni Inghor (lắp đặt từ năm 1990) phải bảo trì gần 1 tháng. 

- Sản lượng in bằng 88% so với năm 2013, nếu đưa về cùng 1 màu in thì 

sản lượng năm 2014 bằng 94,24 % so với năm 2013. 

 Sản lượng bao bì kim loaị bằng 91,01 % so với năm 2013, cụ thể : 

 Bao bì dùng trong ngành sơn : 6.985.684 bộ bằng 107 % so với 2013. 

 Bao bì dùng cho bánh kẹo : 1.534.108 hộp bằng 69 % so với 2013. 
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Sản lượng lon bánh chỉ bằng 69% so với năm 2013 do Tết Ất Mùi 2015 

rơi vào ngày 19.2.2015 nên trong tháng 01.2015, sản phẩm hộp bánh vẫn 

được sản xuất và tiêu thụ.  

 Bao bì dùng cho thủy hải sản : 38.787.627 hộp bằng 118 % so với 2013. 

 Bao bì dùng cho chế biến đồ hộp : 16.135.706 hộp bằng 55 % so với 

2013. 

Mặc dù sản lượng bao bì kim loại dùng trong chế biến đồ hộp chỉ bằng 

55% so với năm 2013 nhưng doanh số của ngành hàng này đạt 90,39 % 

so với cùng kỳ (116.437.433.569 đồng/128.815.777.289 đồng ) do tỷ lệ 

lon lớn bán ra nhiều hơn lon nhỏ. Tuy nhiên, trong năm 2015, Công ty 

cần thực hiện các biện pháp để đưa sản lượng bao bì dùng cho chế biến 

đồ hộp đạt mức từ 20.000.000 hộp – 25.000.000 hộp/năm. 

 Sản lượng lon xuất khẩu bằng 185% so với năm 2013 (240.719 

hộp/130.167 hộp) do có thêm thị trường mới là Cambodia. Trong năm 

2015, sản lượng lon xuất khẩu sẽ gia tăng do khách hàng ở Cambodia gia 

tăng sản lượng và Công ty đang tiếp xúc để mở rộng thị trường tại Úc. 

 Các loại lon khác (thùng 18L – 20L; lon thú y ) bằng 67% so với cùng kỳ.  

 Hoạt động xuất khẩu: Doanh thu đaṭ 1.651.714.867 đồng bằng 127 % so với năm 

2013.  

 Hoạt động Dịch vụ – Thương maị :  

Trong năm 2014, doanh thu từ hoaṭ đôṇg thương maị – dịch vụ đạt 98% so với năm 

2013 chủ yếu từ việc kinh doanh nguyên liệu , vâṭ tư dùng trong sản xuất. 
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3 . Tình hình tài chính : 

3.1 Tài  sản tính đến ngày 31.12.2014 :   

Tổng Tài sản:      371.920.974.949  đồng 

a. Tài sản ngắn hạn:      255.593.913.026  đồng 

- Tiền và các khoản tương đương tiền          6.270.728.702  đồng 

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn                                -    đồng 

- Các khoản phải thu    108.102.791.411  đồng 

- Hàng tồn kho      131.743.828.569  đồng 

- Tài sản ngắn hạn khác          9.476.564.344  đồng 

b. Tài sản dài hạn:      116.327.061.923  đồng 

- Tài sản cố định      105.559.122.238  đồng 

 TSCĐ hữu hình      103.444.703.387  đồng 

 Nguyên giá TSCĐ      282.233.179.308  đồng 

 Khấu hao lũy kế    - 178.788.475.921 đồng 

 TSCĐ thuê tài chính          2.114.418.851  đồng 

 Nguyên giá TSCĐ          2.916.439.794  đồng 

 Khấu hao lũy kế          - 802.020.943 đồng 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             508.342.558  đồng 

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn          1.193.321.400  đồng 

 Đầu tư dài hạn khác :          1.972.000.000  đồng 

 Dư ̣phòng giảm giá đầu tư tài chính dài haṇ           - 778.678.600 đồng 

- Tài sản dài hạn khác          9.066.275.727  đồng 

 Chi phí trả trước dài haṇ           7.713.332.727  đồng 

 Tài sản dài hạn khác          1.352.943.000  đồng 
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3.2 Nguồn vốn đến 31.12.2014:   

Tổng nguồn vốn       371.920.974.949  đồng 

a. Nơ ̣phải trả       214.061.617.791  đồng 

- Nơ ̣ngắn haṇ      169.841.850.690  đồng 

 Vay và nơ ̣ngắn haṇ      113.811.356.463  đồng 

 Phải trả cho người bán        31.204.563.902  đồng 

 Người mua trả tiền trước             614.825.823  đồng 

 Thuế và các khoản phải nôp̣ nhà nước             232.683.546  đồng 

 Phải trả CB CNV          4.331.552.178  đồng 

 Chi phí phải trả          1.425.688.700  đồng 

 Các khoản phải trả phải nộp khác        17.842.730.814  đồng 

 Quỹ khen thưởng và phúc lợi             378.449.264  đồng 

- Nơ ̣dài haṇ        44.219.767.101  đồng 

 Vay và nơ ̣dài haṇ        43.993.648.775  đồng 

 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             226.118.326  đồng 

  Dư ̣phòng trơ ̣cấp mất viêc̣ làm  -  đồng 

b. Nguồn vốn chủ sở hƣ̃u 31.12.2014      157.859.357.158  đồng 

Bao gồm   

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu      105.463.100.000  đồng 

- Thăṇg dư vốn cổ phần        24.014.701.449  đồng 

- Cổ phiếu quỹ           - 317.124.000 đồng 

- Quỹ đầu tư phát triển        15.549.308.448  đồng 

- Quỹ dự phòng tài chính          8.869.638.050  đồng 

- Lơị nhuâṇ chưa phân phối          4.279.733.211  đồng 
 

Giá trị sổ sách 1 CP tính đến 31.12.2014 :   14.924 đồng/CP 

 

4.  Các vấn đề khác trong năm 2014 : 

5.1 Dự án đầu tƣ :  

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã nhất trí đầu tư 1 dây 

chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Hiện nay, dây chuyền này đã được đưa vào sản 

xuất và cho ra sản phẩm vào cuối tháng 1 – 2015, góp phần vào sản lượng in tráng 

trong Quý 1 – 2015. 
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5.2 Lập thủ tục thuê đất dài hạn: 

 

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 

522/UBND - PCNC về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ 

Châu tại số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú . 

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo như sau : 

- Chấp thuận kiến nghị của Thanh tra Thành phố về việc xem xét giải quyết cho Công ty 

Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được ký hợp đồng thuê đất đối với toàn bộ khu đất diện 

tích 33.410 m
2
 tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú để phục 

vụ cho sản xuất kinh doanh. 

- Giao Thanh tra Thành phố lập thủ tục chuyển số tiền 4.498.011.253 đồng tại tài khoản 

tạm giữ của Thanh tra Thành phố cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (là tiền 

thuê kho, nhà xưởng Công ty TNHH Dược phẩm 3A chưa thanh toán cho Công ty Cổ 

phần In và Bao bì Mỹ Châu). 

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP In và Bao 

bì Mỹ Châu đã tiến hành lập hồ sơ thuê đất dài hạn gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường 

TP vào ngày 02 tháng 4 năm 2015. 

 

5.3 . Kiểm toán : 

Ngày 30.6.2014 và  Ngày 31.12.2014, Công ty Mỹ Châu đa ̃kết hơp̣ cùng với Công ty 

TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam  tiến hành kiểm kê tài sản , nguyên vật liệu, hàng 

hóa tồn kho…  nhằm thưc̣ hiêṇ báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 

2014. Tất cả các  Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2014 đã được đưa lên 

website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, website của Công ty Mỹ 

Châu và báo cáo đến UBCKNN trên hệ thống IDS. 

 

5.4.  Quản lý chất lƣợng năm 2014: 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (nâng cấp thành ISO 

9001:2008) đã được Công ty Mỹ Châu áp dụng từ năm 2003. Hàng năm tổ chức 

chứng nhận SGS đã tiến hành đánh giá giám sát và định kỳ 3 năm vào tái đánh giá 

chứng nhận.Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống ISO 9001:2008 vẫn hoạt động hiệu 

quả. 
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5.5. Xây dựng cơ bản : 

Cùng với việc thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Mỹ Châu luôn 

tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, đường nội bộ, thực hiện vệ sinh công nghiệp 

theo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nhằm thỏa mãn yêu cầu của các 

khách hàng trong và ngoài nước. 

 

5.6. Môi trƣờng : 

 

Những yếu tố trong hoạt động sản xuất có thể  gây tác động đến môi như tiếng ồn, khí 

thải, nước thải, chất thải rắn. Ngay từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc sản xuất 

kinh doanh Công ty Mỹ Châu luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ và gìn giữ môi trường 

làm việc và cộng đồng dân cư chung quanh. Với những thành quả đạt được trên, Công 

ty Mỹ Châu đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Môi trường 

TP Hồ Chí Minh năm 2014 cùng với 40 doanh nghiệp khác. 

Hiện nay, Công ty đang lập hồ sơ tham gia xét tặng “ Giải thưởng Môi trường Việt 

Nam năm 2015” của Bộ Tài Nguyên Môi Trường. 

 

KẾT LUẬN :  

Trong năm  2014, trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp trên cà nước phải giải thể hoặc phá 

sản do gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất,  mất thị trường tiêu thụ, … thì Công ty 

Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 

đã giao cho. Kết quả SXKD năm 2014 tuy không khả quan nhưng đây là sự nổ lực và cố 

gắng của toàn thể người lao động trong công ty. 
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II. KẾ HOAC̣H SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 : 

Năm 2015 là năm có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự điều hành 

linh hoạt nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát tốt. Mặt bằng lãi 

suất đã giảm, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ 

triển khai đồng bộ và giá dầu mỏ giảm kỷ lục trong 6 năm qua là một tín hiệu đang mừng để 

khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ đầu năm 2015, Công ty Mỹ Châu đã nghiệm thu và đưa vào sản xuất dây chuyền in trên 

kim loại đã đầu tư năm 2013, đây là dây chuyền in thứ 3 trong tổng số 05 dây chuyền in tráng 

đang hoạt động tại Công ty, góp phần đưa sản lượng in tráng dự kiến từ 27.000.000 m
2
/năm 

lên 35.000.000 m
2
/năm và giải quyết được nhu cầu của thị trường, đặc biệt vào những tháng 

cuối năm. 

Trước những thuận lợi trên, Công ty Mỹ Châu đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 

như sau : 

1. Các chỉ tiêu : 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2015 

1.   Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ   

  In tráng trên sắt lá M 
2
 30.000.000 

  Bao bì kim loại Bộ 75.000.000 

2.   Doanh thu Đồng 430.000.000.000 

3.   Lợi nhuận trước thuế Đồng 25.000.000.000 

4.   Cổ tức năm 2015 %  14 % 

5.   Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS %  2,5 % lợi nhuận trước thuế 

6.   Quỹ lương Công ty năm 2015 %  Tối đa 10% doanh thu 

 

2. Các biện pháp thực hiện : 

Để thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu đề ra trong kế họach sản xuất kinh doanh năm 2015. Công ty CP In 

và bao bì Mỹ Châu cần thực hiện các giải pháp sau : 

 Công tác quản lý chất lươṇg sản phẩm  phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và 

được sự quan tâm chú trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất trong Công ty. 

 Tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong công việc của từng cá nhân, từng tổ và 

từng Phân xưởng. Khai thác ưu thế về chất lượng sản phẩm, về quy mô đầu tư, về 

chủng loại sản phẩm của Công ty Mỹ Châu trong lĩnh vực in tráng và các sản phẩm có 

in, lon thủy hải sản. 
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 Phát triển thêm khách hàng mới nhằm duy trì hoạt động sản xuất 03 dây chuyền lon hàn 

điện từ Ø50 – Ø 153 nhằm lấy khấu hao, tăng nguồn thu. Phấn đấu gia tăng sản lượng 

lon hàn điện từ 15.000.000 hộp/năm như hiện nay lên 25.000.000 hộp trong năm 2015. 

Gia tăng sản lượng các dây chuyền in tráng, ổn định sản xuất và thỏa mãn nhu cầu của 

thị trường, thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đầy mạnh doanh thu thương 

mại, dịch vụ. 

 Về công tác tổ chức : Tinh gọn bộ máy quản lý sản xuất. Ban điều hành cần có biện 

pháp để cắt giảm, bố trí lại lao động nhằm tăng tăng suất lao động, tăng hiệu quả trong 

công ty. 

 Tiết kiệm nguyên liệu, vật tư để giảm tối đa chi phí trong sản xuất. 

 Quản lý chặt chẻ chi phí sửa chữa máy móc thiết bị : Thực hiện tốt các quy định về bảo 

trì, bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền, thiết bị trong công ty. 

  

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015. 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 
 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. 

 

 Ban Kiểm Soát xin báo cáo những việc đã thực hiện và kết quả thẩm định SXKD năm 2014 

tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau : 

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 : 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: 

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và 

đã có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản 

lý, điều hành công ty. 

- Ban Kiểm soát đã có 02 cuộc họp nội bộ và 02 cuộc họp với Hội đồng quản trị 

công ty, cùng với Công ty kiểm toán tham gia kiểm kê hàng hóa giữa niên độ và 

cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm và báo cáo 

đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014. 

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2014 của 

Hội đồng quản tri, Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 

định về quản lý tài chính, sử dụng vốn. 

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

(bao gồm nghĩa vụ thuế, BHXH,… ) 

 

Ttrong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Kết quả tài chính năm 2014: 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm 

toán. Chúng tôi xác nhận số liệu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực 

và hợp lý tại thời điểm 31.12.2014. 

 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và 

Bao bì Mỹ Châu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và Nghị quyết HĐQT. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoãng tài chính 

đã tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014, tuy nhiên Ban 

Kiểm soát đánh giá cao nổ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc cùng với toàn thể người 

lao động trong Công ty trong năm 2014 mặc dù kết quả SXKD năm 2014 không như kỳ 

vọng. 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 

18 Luõy Baùn Bích – P. Taân Thôùi Hoøa – Q. Taân Phuù – TP HCM – ÑT : 3961 2844 
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Thực hiện dự án đầu tƣ :  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25.4.2013 đã 

nhất trí đầu tư 1 dây chuyền  in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu. Hiện nay, dây chuyền này đã 

được đưa vào hoạt động, đã cho ra sản phẩm trong Quý 1 – 2015. 

Về công tác kế toán tài chính : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty đã thực hiện nghiêm 

chỉnh theo Pháp lệnh kế toán,  báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng theo quy định. Các 

số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài chính trước Đại hội 

đồng cổ đông đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định, các số liệu ghi 

nhận đã phản ánh đúng và trung thực hoạt động SXKD của Công ty. 

 

Về hoạt động của HĐQT : Kết quả hoạt động  của Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT trong 

năm 2014 đã có nhiều nổ lực. 

Qua vieäc tham khaûo Bieân baûn caùc cuoäc hoïp vaø Nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban 

Kieåm Soaùt nhaän thaáy caùc yù kieán cuûa caùc thaønh vieân HÑQT ñeàu höôùng tôùi  muïc ñích vi ̀ sư ̣

phát triển của Công ty và lôïi ích  cuûa coå ñoâng. 

 

Trong năm 2014 số tiền thực chi cho các hoaṭ đôṇg thuôc̣ thẩm quyền của Hôị đồng Quản tri ̣ 

và Ban kiểm soát  là  589.075.000 đồng và được Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. 

 

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc : Ban Tổng Giám đốc đa ̃đoàn kết nhất trí hoàn thành 

nhiêṃ vu ̣mà HĐQT đa ̃phân công . Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, Ban Kiểm soát 

chúng tôi đánh giá cao nổ lực của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành và ổn định sản xuất, 

duy trì mức tăng trưởng và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Các khoản nộp ngân sách thưc̣ 

hiêṇ đúng theo quy điṇh của nhà nước . 
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Giao dịch cổ đông nội bộ :   

Trong năm 2014, Cổ đông nội bộ giao dịch như sau : 

 

Stt Ngƣời thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, 

thƣởng...) 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

01 Nguyễn văn Thành Chủ tịch HĐQT 87.308 0,84 % 117.308 1,11 % Mua thêm CP 

nhằm tăng tỷ lê ̣

sở hữu. 

02 Trịnh Hữu Minh Thành viên HĐQT 

Tổng Giám Đốc 

1.197.556 11,58 % 1.225.916 11,91 % 

Được mua Cổ 

phần theo 

chương trình lựa 

chọn cho người 

lao động năm 

2014. 

 

 

 

03 Nguyễn Quí Thành viên HĐQT 

Phó Tổng Giám Đốc 

1.035.029 10,01 % 1.075.389 10,02 % 

04 Trần Giang Sơn Thành viên HĐQT 

Giám Đốc nhân sự 

44.040 0,43% 55.240 0,52 % 

05 Trần Thanh Tùng Trưởng Ban Kiểm Soát 

Giám đốc Kinh Doanh 

92.655 0,90 % 103.986 0,99 % 

06 Nguyễn Chí Hiếu Thành viên BKS 17.100 0,17% 20.000 0,19 % 

07 Nguyễn Dương Ngọc My Con Ông Nguyễn Chí Hiếu 110 0,001 % 900 0,008 % 

08 Dương thị Ngọc Lan Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu 110 0,001 % 1.070 0,01 % 

09 Võ Ngọc Huỳnh Thư Kế Toán Trưởng 1.000 0,01 % 1.940 0,019 % 

 

Khi tiến hành giao dịch , cổ đông nội bộ đã thực hiện đầy đủ theo nôị dung quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05.04.2012 của Bộ 

Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khóan. 

 

Tình hình nhân sự:   Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc  : Tính đến ngày 31.12.2014 thành phần HĐQT, Ban Kiểm 

soát  và Ban Tổng Giám đốc công ty không thay đổi. 
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Nhận xét :  

Naêm 2014 laø naêm coù nhieàu bieán ñoäng ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát bao bì kim loaïi. Suy thoái kinh 

tế và giaù vaät tö, nguyeân lieäu biến động lieân tuïc khieán cho moät soá doanh nghieäp phaûi thu hẹp 

hoặc ngöng saûn xuaát, chuyeån ñoåi sang ngaønh ngheà khaùc. Tröôùc boái caûnh ñoù, mặc dù kết quả 

SXKD năm 2014 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, nhưng laø noå löïc  raát 

lôùn của toàn thể CB CNV Công ty Mỹ Châu trong khi môṭ số doanh nghiệp khác cùng ngành 

có kết quả SXKD lổ hoặc lợi nhuận rất thấp . 

Bên cạnh việc quản lý sản xuất, các mặt công tác như  kieåm tra, giaùm saùt đa ̃ñöôïc thöïc hieän 

thöôøng xuyeân, lieân tuïc treân nhieàu maët hoïat ñoäng nhaèm kòp thôøi kieán nghò, chænh söûa caùc sai 

soùt, mang laïi hieäu quaû tích cöïc cho söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. 

Kieán nghò : 

1. Chuù troïng nguoàn nhaân löïc :  

Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển kinh tế tri thức trong các 

ngành sử dụng công nghệ và kỹ thuật cao là một nhu cầu tất yếu và rất cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay, ñaëc bieät trong lónh vöïc saûn xuaát bao bì kim loïai chaát löôïng cao. Coâng ty 

CP In vaø Bao bì Myõ Chaâu caàn có chính saùch tieàn löông, cheá ñoä ñaõi ngoä hôïp lý và chú 

trọng đào tạo lao động kỹ thuật nhaèm thu huùt vaø phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät phuïc 

vuï cho vieäc môû roäng vaø phaùt trieån lónh vöïc in traùng vaø saûn xuaát bao bì kim loïai, ñaàu tö 

taøi chính vaø caùc lónh vöïc sinh lôøi khaùc.  

2. Đaàu tö  - pha ́t triển : Trong naêm 2015, Coâng ty caàn tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư để 

gia tăng sản lươṇg, mở rộng thị phần và đáp ứng yêu cầu của thi ̣ trường. 

3. Tăng cường vệ sinh công nghiệp :  Với hơn 90 % sản phẩm cung cấp trong ngành chế biến 

thực phẩm, Công ty cần cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị và tăng cường nhận thức của 

người lao động về vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm để có thể cung cấp các sản 

phẩm đến các ngành sản xuất sữa bột, bánh kẹo, đặc biệt xuất khẩu sang nước ngoài (Úc, 

Hàn Quốc …). 

4. Coâng taùc kieåm tra, kieåm soùat vaø ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä : Vieäc taêng cöôøng coâng taùc 

kieåm tra, kieåm soùat vaø ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä trong coâng ty laø heát söùc caàn thieát. Pha ̉i 

thưc̣ hiêṇ tốt heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm soùat giuùp 

phaùt hieän vaø ngaên ngöøa caùc nguy cô tieàm aån phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát, töø ñoù coù 

bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa, haïn cheá nhöõng toån thaát, naâng cao chaát löôïng saûn 

phaåm.  

5. Thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí pho ̀ng chống cháy nổ  nhằm bảo toàn vốn của chủ sở 

hữu, nâng cao năng lưc̣ caṇh tranh. 

6. Mở rôṇg thi ̣ trường tiêu thu ̣sản phẩm :  

Chú trọng đến việc mở rộng thị trường không những trong nước mà còn hướng đến xuất 

khẩu, sản phẩm của công ty không những tiêu thụ ở ngay cơ sở mà còn đến những vùng 

miền của đất nước. 

Xin baùo caùo trước ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng,  Kính chuùc Ñaïi hoäi thaønh coâng toát ñeïp. 

 Thành viên Thành viên Trưởng Ban 

 

 

 

 Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Thị Hiếu Trần Thanh Tùng 
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 COÂNG TY COÅ PHAÀN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   

  Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy  12  thaùng 5 naêm 2015. 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  : 

 

1. TÓM LƢỢC LỊCH SƢ̉ HỌAT ĐỘNG CÔNG TY :  

1.1 Nhöõng söï kieän quan troïng : 

Thaønh laäp Coâng ty : 

Coâng ty Coå Phaàn In vaø Bao bì Myõ Chaâu ñöôïc thaønh laäp từ doanh nghiệp nhà nước 

(nhà máy TPXK Mỹ Châu) theo Quyeát ñònh soá 207/1998/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 10 

thaùng 12 naêm 1998 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân. Ñaïi hoäi coå ñoâng 

thaønh laäp vaøo ngaøy 10 thaùng 01 naêm 1999, ñöôïc Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö TP Hoà 

Chí Minh caáp Giaáy ñaêng kyù kinh doanh  soá 063372 ngaøy 05 thaùng 3 naêm 1999. 

Coâng ty chính thöùc hoaït ñoäng vaøo ngaøy 10 thaùng 3 naêm 1999 vôùi voán ñieàu leä 

17.000.000.000 ñoàng. 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đa ̃7 lần tăng vốn điều lê,̣ cụ thể : 

STT Thời gian Vốn điều lê ̣  

01 1999 17.000.000.000 đồng  

02 2006 30.000.000.000 đồng  

03 2008 52.953.240.000 đồng  

04 2009 81.976.420.000 đồng  

05 2010 98.495.200.000 đồng  

06 2011 103.395.200.000 đồng  

07 2014 105.463.100.000 đồng  

Nieâm yeát taïi Sôû Giao dòch Chöùng Khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh : 

Coâng ty Coå phaàn In vaø Bao bì Myõ Chaâu ñöôïc Uûy Ban Chöùng Khoaùn Nhaø nöôùc caáp 

giaáy pheùp nieâm yeát soá 115/UBCK – GPNY ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2006, nga ̀y chính 

thức niêm yết và giao dic̣h taị  Sôû Giao dòch Chöùng Khoaùn TP Hoà Chí Minh : 

28.12.2006 
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1.2 Quaù trình phaùt trieån : 

 Ngaønh ngheà kinh doanh : 

 In, traùng verni treân saét laù. 

 Saûn xuaát,  gia coâng caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. Kinh doanh caùc loaïi saét laù, 

nhoâm laù (daïng cuoän, daïng tôø), caùc loaïivaät tö, hoùa chaát söû duïng coâng ngheä in treân 

saét laù. 

 Mua baùn caùc loaïi maùy moùc thieát bò vaø phuï tuøng thay theá duøng trong caùc lónh vöïc: 

In, traùng verni treân saét laù, saûn xuaát caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. 

 Dòch vuï cho thueâ nhaø xöôûng thuoäc quyeàn sở hữu cuûa coâng ty.  

1.3 Nhân sự : 

Các thành viên trong HĐQT , Ban kiểm soát  và Ban Giám đốc trong năm 2014 không có sư ̣

thay đổi, bao gồm : 

Hôị đồng quản tri ̣ : 

Ông Nguyêñ văn Thành Chủ tịch 

Ông Triṇh Hữu Minh Thành viên 

Ông Nguyêñ Quí Thành viên 

Ông Trần Giang Sơn Thành viên 

Ông Nguyêñ Đức Thuần Thành viên 

Ban Kiểm soát 

Ông Trần Thanh Tùng Trưởng ban 

Ông Nguyêñ Chí Hiếu Thành viên 

Bà Nguyễn thị Hiếu Thành viên 

Ban Tổng Giám đốc 

Ông Triṇh Hữu Minh Tổng Giám đốc công ty 

Ông Nguyêñ Quí Phó Tổng Giám đốc 

2. ĐA ́NH GIÁ TI ̀NH HI ̀NH HOA ̣T ĐỘNG TRONG NĂM 2014 : 

Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Hôị đồng quản tri ̣ Công ty ghi nhâṇ môṭ số 

tình hình như sau : 
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2.1 Đặc điểm ngành nghề : 

 Toàn bộ nguyên liệu để in tráng và sản xuất bao bì kim loại phải nhập khẩu , 

do đó, khi có biến đôṇg về tỷ giá ngoaị tê ̣ , bất ổn về chính tri ̣ hoăc̣ thiên tai 

trên thế giới sẽ tác động đến nguồn cung cấp và giá bán . 

 Sản phẩm bao bì kim loại mang tính thời vụ , phong phú về chủng loại, đa 

dạng về kiểu dáng nên có loại sản phẩm sử dụng nhiều lao động , có loại sản 

phẩm sử duṇg rất ít lao đôṇg. 

2.2 Nhƣ̃ng nét nổi bâṭ của kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 : 

 Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, đặc biệt về lợi nhuận không đạt kế hoạch 

mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho. 

 Chiến lươc̣ đầu tư phát triển sản phẩm bao bì kim loaị đươc̣ hoac̣h điṇh đúng 

hướng và xác định đúng thời điểm đầu tư . 

 Chiến lươc̣ đa daṇg hóa sản phẩm đươc̣ thưc̣ hiêṇ thường xuyên nên bình 

quân cho ra đời từ 5 – 7  sản phẩm mới/năm. 

Tuy Công ty không đạt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng trong bối 

cảnh suy thoái tài chính và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, kết quả sản xuất kinh 

doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2014 ghi nhận nổ lực vượt bậc của toàn thể 

người lao động trong Công ty.  Công ty đã giữ được sự ổn định sản xuất kinh doanh và 

có hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển, tình hình quản trị Công ty ngày càng chặt 

chẽ, công tác kiểm tra – kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro từng bước được thực hiện.  

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đa ̃ hoạt động đúng hướng, các bước thực hiện 

trong đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành sản xuất, tiêu thu ̣sản phẩm đều được thực hiện 

hơp̣ lý và khoa hoc̣, đúng điều lê ̣và quy điṇh của Công ty . 

Việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tranh thủ thời cơ để đạ t kết 

quả tốt nhất. 

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình 

hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh 

trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong kinh 

doanh.  

Hội đồng quản trị đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, được triển khai cụ thể từ Điều lệ 

và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  
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2.3 Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị : 

Mặc dù tình hình kinh tế năm 2015 vẫn chưa được cải thiện nhiều so với năm 2014, tỷ 

suất lợi nhuận trên doanh thu ngày càng giảm. Tuy nhiên, để tạo động lực phấn đấu và 

có được lợi nhuận khả quan hơn năm 2014, Công ty Mỹ Châu xây dựng các chỉ tiêu sản 

lượng, doanh thu trong năm 2015  vượt từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể 

như sau : 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2015 

1  Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ   

  In tráng trên sắt lá M 
2
 30.000.000 

  Bao bì kim loại Bộ 75.000.000 

2  Doanh thu Đồng 430.000.000.000 

3  Lợi nhuận trước thuế Đồng 25.000.000.000 

4  Cổ tức năm 2015 %  14 % 

5  Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS %  2,5 % lợi nhuận trước thuế 

6  Quỹ lương Công ty năm 2015 %  Tối đa 10% doanh thu 

 

2.4 Quản trị công ty :  

 Nhân sự trong Hội đồng quản trị  : 

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2012 đã tiến hành bầu lại 

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau : 

STT HỌ VÀ TÊN 
Tỷ lệ sở 

hữu CP 

Chức vụ 

tại Công ty 
Ghi chú 

01 Nguyễn văn Thành 1,11 % Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT độc lập 

02 Trịnh Hữu Minh 11,91 % Tổng Giám Đốc  

03 Nguyễn Quí 10,02 % Phó Tổng Giám Đốc  

04 Nguyễn Đức Thuần 39,01 %  
Thành viên HĐQT độc lập Đại 

diện vốn của VEGETEXCO 

05 Trần Giang Sơn 0,52 % Giám đốc nhân sự  
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1. Thành lập tiểu ban lƣơng, thƣởng :  

Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 24.4.2013 đã nhất trí ban hành Nghị quyết số 

10/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 – 2016 cử Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch HĐQT 

Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì 

Mỹ Châu 

2. Nhận định của Hội đồng quản trị về các rủi ro ảnh hƣởng đến kết quả SXKD :  

- Rủi ro về kinh tế:  Trong nền kinh tế nói chung, các yếu tố như tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá… đều tác động đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế biến động, thì nhu cầu 

về bao bì kim loại sẽ biến động theo 

Với những nổ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, 

rủi ro kinh tế vĩ mô sẽ được hạn chế. 

- Rủi ro tài chính : Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi 

ro biến động tỷ giá, rủi ro biến động lãi suất, rủi ro nợ phải thu khó đòi và rủi ro 

thanh khoản.  

Đối với các khách hàng mới, Công ty đề nghị thanh toán trước khi giao hàng. 

Đối với các khách hàng truyền thống, căn cứ tình hình tài chính, tài sản bảo đảm, 

uy tín giao dịch, Công ty cấp hạn mức tín dụng cho từng khách hàng trong từng 

thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc xem xét lại các hạn mức này. 

Phòng Kinh Doanh, Phòng KT TV theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng 

hạn. Nếu phát sinh nợ phải thu khó đòi, Bộ phận Pháp lý sẽ thực hiện các biệp 

pháp thu hồi nợ kể cả đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật giải quyết. 

- Rủi ro thay đổi chính sách: Văn bản pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện nên sự thay đổi về mặt 

chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

quản trị, sản xuất, kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu. Giám đốc 

Kinh Doanh giữ vai trò quan trọng trong việc cập nhật và tư vấn những văn bản 

pháp luật mới ban hành để giảm thiểu rủi ro về thay đổi chính sách có ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

- Rủi ro về cung ứng nguyên liêụ  : Bất ổn chính tri ̣ và thiên tai trên thế giới cũng 

ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu . Để khắc phuc̣ tình traṇg trên, Công 
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ty đa ̃có chính sách dự trữ hàng tồn kho hợp lý, tìm kiếm nhiều nguồn cung cấp 

khác nhau và có nguyên liệu thay thế . 

- Rủi ro về đối thủ cạnh tranh : Ngành bao bì kim loại tại Việt Nam là ngành sản 

xuất có nhiều đối thủ caṇh tranh . Vì thế , Công ty cần quan tâm đến viêc̣ thưc̣ 

hiêṇ các chiến lươc̣ để giữ vững thi ̣ phần như : quản lý chất lượng, đa daṇg hóa 

sản phẩm, giá bánlinh hoạt, chiến lươc̣ đầu tư và phát triển thi ̣ trường. 

- Rủi ro khác:  Để giảm thiểu những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, 

tai nạn,... Công ty  luôn dành một khoản chi phí cho việc mua bảo hiểm mọi rủi 

ro về tài sản. 

3.  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT : 

Trong năm 2014 số tiền thực chi cho các hoaṭ đôṇg thuôc̣ thẩm quyền của Hôị đồng Quản tri ̣ 

và Ban kiểm soát  là  589.075.000 đồng . 

4. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT : 

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 

cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100 % 

Nội dung các cuộc họp :  

 HĐQT giám sát viêc̣ thưc̣ hiêṇ các nghi ̣ quyết , kế hoac̣h sản xuất kinh doanh , dự 

án đầu tư đa ̃đươc̣ HĐQT và Đaị hôị đồng cổ đông thông qua . 

 Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty đươc̣ an toàn , tuân thủ theo đúng pháp luâṭ , nghị 

quyết của Đaị hôị đồng cổ đông và Nghi ̣ quyết HĐQT . 

 Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chăṭ chẻ chi phí , phòng ngừa hạn chế rủi 

ro trong hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh và đầu tư . 

 Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt 

buộc phải công bố thông tin. Hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn :  

Báo cáo tài chính năm 2013 đa ̃đươc̣ kiểm toán , Báo cáo thường niên năm 2014, 

Báo cáo tài chính Quý 1 – 2014, Báo cáo tài chính Quý 2 – 2014; Báo cáo soát 

xét bán niên 2014, Báo cáo tài chính Quý 3 – 2014, Báo cáo tài chính Quý 

4.2014. 
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 Tổ chức hop̣ Đaị hôị đồng cổ đông thường niên đúng theo quy điṇh của  pháp luật 

và điều lệ công ty vào ngày 25.4.2014. 

 Triển khai và hoàn thành viêc̣ chi trả cổ tức đơṭ 2  năm 2013 và tạm ứng cổ tức 

đợt 1 – 2014. 

 Theo dỏi và phê duyêṭ tiến đô ̣thưc̣ hiêṇ viêc̣ đầu tư máy móc thiết bi ̣ taị Công ty . 

 Thông báo các Nghị quyết, những nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong tổ 

chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty. 

 Hàng Quý, nghe Tổng Giám đốc báo cáo và xem xét kết quả SXKD trong  Quý 1 

- 2014; Quý 2 - 2014 ; Quý 3 – 2014, Quý 4.2014 đề ra phương hướng và biện 

pháp thực hiện nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã 

giao cho. 

5. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC : 

 Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các 

Quy chế, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.  

 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc linh hoạt, kịp thời có những chính 

sách phù hợp để hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được ở mức cao nhất. Đặc biệt 

trong năm 2014 đã có sản phẩm mới xuất khẩu vào thị trường Cambodia và Úc. 

 Có các biện pháp tích cực nâng cao hoạt động quản lý, an toàn phòng chống cháy 

nổ nhằm bảo toàn vốn, tăng cường vệ sinh công nghiệp thể hiện qua các quy định 

được ban hành. 

6. ĐI ̣NH HƢỚNG PHA ́T TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI 

 Muïc tieâu phaùt trieån :  

Trở thành nhà sản xuất bao bì kim loại hàng đầu tại Việt Nam về các lĩnh vực :  

 Chất lượng sản phẩm cao và ổn định nhất. 

 Có thị phần lớn nhất. 

 Sản phẩm của Công ty không những tiêu thụ trong nước và thay thế hàng nhập 

khẩu mà còn xuất khẩu. 

7. CƠ CẤU CỦA CỔ ĐÔNG – VỐN ĐẦU TƢ CỦA CÔNG TY 

7.1 Cổ phần:  

 Tổng số cổ phần tại Công ty : 10.546.310 cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ : 18.722 cổ phần 
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 Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 10.527.588 cổ phần 

7.2 Cơ cấu cổ đông đến ngày 07.4.2015:  

Danh mục 
Cổ đông trong nƣớc Cổ đông nƣớc ngoài Tổng 

Số CP Tỷ lệ (%) Số CP Tỷ lệ (%) Số CP Tỷ lệ (%) 

 Cổ đông nắm giữ  

trên 5%  

6.406.533 60,75 - - 6.406.533 60,75 

 Tổ chức 
4.124.588 39,11 - - 4.124.588 39,11 

 Cá nhân 2.281.945 21,64 - - 2.281.945 21,64 

Cổ đông nắm giữ 1%  

đến 5%  

1.138.913 10,80 402.219 3,81 1.541.132 14,61 

 Tổ chức 
- - 402.219 3,81 402.219 3,81 

 Cá nhân 1.138.913 10,80 - - 1.138.913 10,80 

Cổ đông nắm giữ   

dƣới 1%  

2.455.005 23,28 124.918 1,18 2.579.923 24,46 

 Tổ chức 
378.615 3,59 19.289 0,18 397.904 3,77 

 Cá nhân 2.076.390 19,69 105.629 1,00 2.182.019 20,69 

Cổ phiếu quỹ 18.722 0,18 - - 18.722 0,18 

       

TỔNG CỘNG 10.019.173 95,00 527.137 5,00 10.546.310 100,00 

Trong đó:       

 Vốn Nhà nước 4.124.588 39,11 - - 4.124.588 39,11 

 

 

7.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:  

 Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 25.4.2014 đã quyết nghị tăng vốn 

điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng (tăng 

2.067.900.000 đồng) bằng cách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động (ESOP). Đến nay, việc phát hành cổ phiếu cho người lao 

động đã hoàn tất. Toàn bộ 206.790 cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký 

lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và Sở 

Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2014. 

 Báo cáo kết quả phát hành : 

- Số cổ phiếu đã phân phối: 206.790 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị phát hành : 2.067.900.000 đồng (Hai tỷ không trăm sáu mươi 

bảy triệu chín trăm ngàn đồng) 
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- Số người lao động được phân phối: 100  người 

- Vốn điều lệ mới : 105.463.100.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ bốn trăm sáu 

mươi ba triệu một trăm ngàn đồng chẵn) 

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 10.546.310 cổ phiếu.  

Trong đó: 

o Cổ phiếu quỹ:  18.722 cổ phiếu 

o Cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.580 cổ phiếu 

7.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không giao dịch cổ phiếu quỹ. 

7.5 Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2014, Thành viên HĐQT tiến hành  giao dịch cổ phiếu MCP như sau : 

STT 
Ngƣời thực hiện 

giao dịch 
Chức vụ 

Số CP sở hữu  

đầu kỳ 

Số CP sở hữu  

cuối kỳ 
Lý do tăng – 

giảm 
Số  

CP 

Tỷ  

lệ 

% 

Số  

CP 

Tỷ  

lệ 

% 

1 Nguyễn Văn Thành Chủ tịch  

HĐQT 

87.308 0,84  117.308 1,11  Mua thêm 

CP nhằm 

tăng tỷ lê ̣sở 

hữu. 

2 Trịnh Hữu Minh Thành viên HĐQT 

Tổng Giám đốc 

1.197.556 11,58  1.225.916 11,91  Được mua 

Cổ phần theo 

chương trình 

lựa chọn cho 

người lao 

động năm 

2014. 

3 Nguyễn Quí Thành viên HĐQT 

P.Tổng Giám đốc 

1.035.029 10,01  1.075.389 10,02  

4 Trần Giang Sơn Thành viên HĐQT 

Giám đốc Nhân sự 

44.040 0,43 55.270 0,52  

 

8. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN: 

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Viêṭ Nam đươc̣ chỉ điṇh thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm toán Báo cáo tài 

chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2014 như sau : 

“ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thưc̣ và hơp̣ lý , trên các khía caṇh troṇg yếu tình hình 

tài chính của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại ngày 31.12.2014  cũng như kết quả 

kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tê ̣trong năm tài chính kết thúc c ùng ngày , phù hợp 

với chuẩn mưc̣ kế toán, chế đô ̣kế toán doanh nghiệp Viêṭ Nam và các quy định pháp lý có liên 

quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính“ . 
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9. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: 

 

- Về việc lập hồ sơ thuê đất dài hạn tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu : 

 Năm 2013, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh có đến thanh tra việc 

quản lý và sử dụng đất của Công ty Mỹ Châu tại địa chỉ số 18 Lũy Bán 

Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú. 

  Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhận được công văn số 

522/UBND - PCNC ngày 30.01.2015 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần In và Bao bì 

Mỹ Châu tại số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân 

Phú . 

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo như sau : 

- Chấp thuận kiến nghị của Thanh tra Thành phố về việc xem xét giải 

quyết cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được ký hợp đồng 

thuê đất đối với toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m
2
 tại số 18 Lũy Bán 

Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú để phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh. 

- Giao Thanh tra Thành phố lập thủ tục chuyển số tiền 4.498.011.253 

đồng tại tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố cho Công ty Cổ 

phần In và Bao bì Mỹ Châu (là tiền thuê kho, nhà xưởng Công ty 

TNHH Dược phẩm 3A chưa thanh toán cho Công ty Cổ phần In và 

Bao bì Mỹ Châu đến 31.12.2013). 

 Hiện nay, Công ty Mỹ Châu đã nhận được số tiền 4.498.011.253 đồng 

do Thanh Tra thành phố chuyển. 

 

 

- Khiếu kiện Công ty 3A ra Tòa Án nhân dân Quận Tân Phú:  

 Trước đây, Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã ký Hợp đồng cho 

thuê nhà xưởng với Công ty TNHH Dược phẩm 3A. Thời hạn Hợp 

đồng : 31.12.2013. 

 Khi kết thúc Hợp đồng, Công ty TNHH Dược Phẩm 3A không bàn 

giao nhà xưởng đã thuê của Công ty Mỹ Châu và không trả tiền sử 

dụng nhà xưởng từ ngày 01.4.2012 đến nay. 
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 Ngày 10.3.2014, Công ty Mỹ Châu đã gửi đơn để kiện Công ty 3A về 

việc vi phạm Hợp đồng cho thuê nhà xưởng. 

 Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã gửi bổ sung Công văn số 

522/UBND ngày 30.01.2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến 

Tòa Án nhân dân Quận Tân Phú. Hiện nay, Tòa Án Nhân dân Quận 

Tân Phú đang trong quá trình xem xét hồ sơ và sẽ đưa vụ kiện ra giải 

quyết trong Quý 2 – 2015. 

 

KẾT LUÂṆ 

HĐQT phê duyêṭ báo cáo tài chính (đa ̃đươ c̣ kiểm toán) đính kèm . Báo cáo này đã phản ánh 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31.12.2014. Qua đó rút ra kết 

luâṇ : 

 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đa ̃ hoạt động đúng hướng, các bước thực 

hiện trong đầu tư xâ y dựng cơ bản , điều hành sả n xuất, tiêu thu ̣sả n phẩm đều 

đươc̣ thực hiện hơp̣ lý và khoa hoc̣, đúng điều lê ̣và quy điṇh của Công ty . 

 Việc đ iều hành hoạt động sả n xuất kinh doanh có hiệu quả , tranh thủ  thời cơ để 

đaṭ kết quả tốt nhất. 

 

TM HÔỊ ĐỒNG QUẢN TRI  ̣

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THÀNH 
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CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

TÔØ TRÌNH  PHAÂN CHIA  LÔÏI NHUAÄN  NAÊM 2014 

    

Ñôn vò tính : ñoàng 

      

 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 

   

  15.958.188.235  

 

Thueá thu nhaäp DN  

   

     3.256.384.624  

 

Lôïi nhuaän sau thueá 

 

####### 

 

  12,701,803,611  

 

      - Laäp quyõ döï tröõ baét buoäc  

  

5,00%         635.090.181  

 

      - Quyõ Khen thöôûng - Phuùc lôïi 

  

13,00%      1.651.234.469  

 

            * Quỹ khen thưởng 

  

10,00 % 1.270.180.361  

 

            * Quỹ Phúc lợi 

  

3,00 %        381.054.108  

 

      - Chia coå töùc baèng 8 % voán ñieàu leä (Cổ phiếu quỹ không hưởng cổ tức) 

  

66,31%      8.422.070.400  

 

            *  Coå töùc  (8% ) 

   

    8.422.070.400  

 

      - Qũy hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát 

  

4,64%         589.075.000  

 

      - Quyõ Phaùt trieån saûn xuaát 

  

11,05%      1.404.333.161  

 

COÄNG 

  

100,00%      12.701.803.611  

  

  

 

 

NGUYỄN VĂN THÀNH
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Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015 

 

TỜ TRÌNH 
(Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015) 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

 

 Căn cứ quyết định số 800/QĐ-UBCK ngày 24.11.2009 của UBCKNN về viêc̣ chấp thuận 

Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát  hành, tở chức niêm yết và 

tổ chức kinh doanh chứng khoán . 

 

 Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 về việc ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm tóan nhằm thẩm định kết quả tài chính trong 

năm 2014. 

 

Kết thúc năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đã ký Hợp 

đồng kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán 

năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam  

 

Công tác kiểm toán năm 2014 đã được hoàn thành đúng tiến độ và hoàn tất vào ngày 

27.03.2015, Báo cáo kiểm toán đã được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khóan TP Hồ Chí Minh, 

Ủy ban Chứng khóan Nhà nước, Cục Thuế TP HCM , Ngân hàng và các cơ quan hữu quan  

đúng theo quy định, được cập nhật tại website của Công ty theo địa chỉ www.mychau.com.vn, 

được phổ biến tại website của Sở Giáo dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và được trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

 

Để thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính  năm 2015, đề nghị Đại 

hội chấp thuận cho Công ty Mỹ Châu tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 

thẩm định cho các Báo cáo tài chính năm 2015. 

 

Kết quả kiểm tóan sẽ được báo cáo trong Đại hội lần sau. 

Kính báo đến Đại hội. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THÀNH 

 

 

COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 

18 Luõy Baùn Bích – P. Taân Thôùi Hoøa – Q. Taân Phuù – TP HCM – ÑT : 3961 2844 

http://www.mychau.com.vn/
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PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP) 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC KHI PHÁT HÀNH: 

 Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP) 

 Địa chỉ:  Số 18 Luỹ Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, T.P HCM. 

 Điện thoại:  (08)-3961 2728 Fax: (08)-3961 2737 

 Vốn điều lệ: 105.463.100.000 đồng, tương đương 10.546.310 cổ phần. 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phần. 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.588 cổ phần. 

 Loại cổ phần:  Cổ phần phổ thông. 

 Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần. 

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

 In, traùng verni treân saét laù. 

 Saûn xuaát,  gia coâng caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. Kinh doanh caùc loaïi saét laù, 

nhoâm laù (daïng cuoän, daïng tôø), caùc loaïivaät tö, hoùa chaát söû duïng coâng ngheä in treân 

saét laù. 

 Mua baùn caùc loaïi maùy moùc thieát bò vaø phuï tuøng thay theá duøng trong caùc lónh vöïc: 

In, traùng verni treân saét laù, saûn xuaát caùc loaïi bao bì baèng kim loaïi. 

 Dòch vuï cho thueâ nhaø xöôûng thuoäc quyeàn sở hữu cuûa coâng ty.  

II. PHƢƠNG ÁN PHÁT HÀNH. 

1. Cổ phiếu phát hành. 

Loại cổ phiếu:  cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá:  10.000 đồng. 

Tổng khối lượng chào bán: 4.526.862 cổ phần. Trong đó: 

 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ 100:8 là: 842.207 cổ phần. 
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 Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ 

lệ 100:35 là: 3.684.655 cổ phần. 

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:  45.268.620.000 đồng. 

Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành:  150.731.720.000 đồng. 

2. Mục đích phát hành: 

Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. 

3. Phƣơng án chào bán: 

Toàn bộ 4.526.862 cổ phần sẽ phát hành sẽ đƣợc phân phối theo phƣơng án nhƣ 

sau: 

Đối tƣợng phân phối 
Số lƣợng 

(CP) 

Tỷ lệ thực 

hiện quyền (*) 

Tỷ lệ của đợt 

phát hành 

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 

nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.  
842.207 8.00% 18.60% 

- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

chào bán cho cổ đông hiện hữu 
3.684.655 35.00% 81.40% 

Tổng cộng: 4.526.862  100,00% 

(i)  Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông 

hiện hữu: 

- Số lƣợng cổ phần phát hành: 

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ 

phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành tại thời điểm phát hành.  

- Đối tƣợng phân phối: 

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được 

phân phối cho cổ đông hiện hữu.  

- Phƣơng thức phân phối:  

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được 

phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu 
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vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới phát 

hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). 

- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: 

Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014. 

- Mục đích phát hành: 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện 

hữu. 

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: 

Việc phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được 

làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy và số vốn điều lệ 

mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được. 

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 98 cổ phiếu 

(1.234 x 8 : 100 = 98,72), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,72 cổ phiếu sẽ được 

hủy. 

(ii) Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu:  

- Số lƣợng cổ phần phát hành:  

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá trị 

cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số lượng cổ 

phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. 

- Đối tƣợng chào bán: 

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

- Phƣơng thức phân phối: 

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ 

phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ phiếu 

mới). 

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát 

hành tương ứng là 10.527.588 x 35:100 = 3.684.655 cổ phiếu. 

- Giá chào bán: 
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Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: 

Việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn 

vị, số cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký 

trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được. 

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 431 cổ phiếu 

(1.234 x 35:100 =  431,90), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ được 

hủy. 

- Phƣơng thức xử lý số cổ phần chào bán không hết: 

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá 

bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần. 

(iii) Thời gian chào bán dự kiến: 

Quý III năm 2015. 

(iv) Niêm yết và lƣu ký bổ sung: 

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu 

trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định. 

(v) Thay đổi với Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới: 

Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 

4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên, HĐQT sẽ tiến 

hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015 

 CÔNG TY CP BAO BÌ MỸ CHÂU 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015 

 

TỜ TRÌNH 
 

(Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty.) 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 

01/7/2015. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi 

mới cơ bản, tạo điều kiện để cho doanh nghiệp chủ động, sáng tạo hơn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tăng 

cường việc bảo vệ cổ đông nhỏ, cải tiến nội dung trong Giấy CNĐKDN và con dấu doanh 

nghiệp,  giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%, khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. 

Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành 

trực tiếp doanh nghiệp; bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản 

trị…. 

Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ của 

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Nếu được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, Điều lệ 

mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

Kính trình đến Đại hội. 

 
 

NGUYỄN VĂN THÀNH 

COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU 

 

18 Luõy Baùn Bích – P. Taân Thôùi Hoøa – Q. Taân Phuù – TP HCM – ÑT : 3961 2844 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

ĐAỊ HÔỊ ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 

 

 

- Căn cứ Luâṭ Doanh nghiêp̣ đươc̣ Quốc Hôị nước Côṇg Hòa Xa ̃Hôị Chủ Nghiã Viêṭ 

Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

- Căn cứ Điều lê ̣Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đa ̃đươc̣ Đaị hôị đồng cổ đông 

bất thường thông qua ngày 18.9.2011. 

- Căn cứ vào Biên bản hop̣ Đaị hôị đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ 

phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 

 

Đaị hôị đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ 

chức taị văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015 đa ̃nhất trí : 

 

QUYẾT NGHI ̣

 

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán , Báo cáo Ban Tổng Giám đốc , Hôị đồng quản tri ,̣ 

Ban Kiểm Soát về hoaṭ đôṇg sản xuất kinh doanh năm 2014: 

 

Đaị hôị đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí  phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 

2014 đa ̃đươc̣ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Viêṭ Nam  kiểm toán , thông qua báo cáo 

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc , Ban Kiểm Soát về tình hình hoaṭ đôṇg của công ty trong năm 

2014: 

 

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau : 

 

Chỉ tiêu Năm 2014 

 Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ  

 In tráng trên sắt lá 25.027.562,04 m
2 

 Bao bì kim loại 63.833.160 bô ̣

 Doanh thu (Có VAT) 407.136.973.193 đồng 

 Lợi nhuận trước thuế 15.958.188.235 đồng 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.223 đồng 
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2. Phân phối lơị nhuâṇ năm 2014 : 

Căn cứ vào Kết quả hoaṭ đôṇg năm 2014, Đaị hôị đồng cổ đông đã nhất trí thông qua viêc̣ 

phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau : 

 

Lợi nhuận trƣớc thuế    15.958.188.235  

Thuế thu nhập DN        3.256.384.624  

Lợi nhuận sau thuế    12,701,803,611  

- Lập quỹ dự trữ bắt buộc  5,00 %         635.090.181  

 - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 13,00 %      1.651.234.469  

Trong đó :   

            * Quỹ khen thưởng 10 % 1.270.180.361  

            * Quỹ Phúc lợi 3 %        381.054.108  

 - Chia cổ tức bằng 8 % vốn điều lệ   66,31 %      8.422.070.400  

 - Quỹ hoạt động của  HĐQT và BKS 4,64 %         589.075.000  

 - Quỹ Phát triển sản xuất 11,05 %      1.404.333.161  

CỘNG 100,00 %      12.701.803.611  

 

3. Cổ tức năm 2014: 

Đaị hôị đồng cổ đông nhất trí  thông qua  cổ tức năm 2014 bằng tiền là 8 %/vốn điều lệ. . 

 

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :  

Đaị hôị đồ ng cổ đông nhất trí  phê duyệt chi phí  hoạt động cho Hội đồng quản trị , Ban 

Kiểm soát trong năm 2014 là : 589.075.000 đồng. 

 

5. Kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 2015 : 

Đaị hôị đồng cổ đông nhất trí  thông qua  các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 như 

sau : 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KẾ HOẠCH NĂM 2015 

1  Sản lươṇg thưc̣ hiêṇ   

  In tráng trên sắt lá M 
2
 30.000.000 

  Bao bì kim loại Bộ 75.000.000 

2  Doanh thu Đồng 430.000.000.000 

3  Lợi nhuận trước thuế Đồng 25.000.000.000 

4  Cổ tức năm 2015 %  14 % 

5  Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS %  2,5 % lợi nhuận trước thuế 

6  Quỹ lương Công ty năm 2015 %  Tối đa 10% doanh thu 

 

6. Lựa cho ̣n Công ty kiểm toa ́n năm 2015 : 

Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Viêṭ Nam kiểm 

toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2015. 
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7. Các dự án cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo : 

 

Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Công ty thực 

hiện các dự án đầu tư sau : 

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 73 - Ø 84 

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 99 - Ø 127 

- Dư án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol ) đường kính Ø 65; Ø 84;  

Ø 99 

Các dây chuyền này sẽ được lắp đặt trên toàn bộ phần nhà xưởng diện tích 5.313,90 m2 

thu hồi từ Công ty TNHH Dược Phẩm 3A do đã hết Hợp đồng thuê (Bao gồm diện tích 

Khu 1 + Khu 2 – Bản đồ hiện trạng vị trí lập ngày 15.5.2012 của Trung tâm đo đạc bản 

đồ TP HCM) . 

 

8. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m
2
 và thu hồi nhà xƣởng cho 

thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phƣờng Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành 

phố Hồ Chí Minh : 

Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các 

cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 

33.410 m
2
 tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm 

phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh 

thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

9. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dƣợc phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp : 

Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí  đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Công ty phải kiên quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa 

án nhân dân các cấp để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt 

các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an 

sinh xã hội. 

10. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. 

Tân Phú  : 

Đaị hôị đồng cổ đông  nhất trí   với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 

Công ty trong việc xác định vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân 

Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm được xác định tại buổi 

họp ngày 24.2.2012 và bản vẻ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012. 

 

11. Tăng vốn điều lệ từ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng: 

 

11.1  Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí  việc tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 

150.731.720.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng và bán cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu 
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11.2 Đaị hội đồng cổ đông  nhất trí thông qua phương án  phát hành cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu  như sau : 

 

Đối tƣợng phân phối 
Số lƣợng 

(CP) 

Tỷ lệ thực 

hiện quyền (*) 

Tỷ lệ của đợt 

phát hành 

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 

nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.  
842.207 8.00% 18.60% 

- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

chào bán cho cổ đông hiện hữu 
3.684.655 35.00% 81.40% 

Tổng cộng: 4.526.862  100,00% 

11.2.1 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông 

hiện hữu. 

- Số lƣợng cổ phần phát hành: 

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị 

cổ phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ 

phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.  

- Đối tƣợng phân phối: 

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ 

được phân phối cho cổ đông hiện hữu.  

- Phƣơng thức phân phối:  

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ 

được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ 

phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu 

mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). 

11.2.2 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu:  

- Số lƣợng cổ phần phát hành:  

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá 

trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. 

- Đối tƣợng chào bán: 

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện 

hữu. 

- Phƣơng thức phân phối: 

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 

100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ 

phiếu mới). 

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu 

phát hành tương ứng là 10.527.588 x 35:100 = 3.684.655 cổ phiếu. 

- Giá chào bán: 

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 
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11.2.3 Thời gian chào bán dự kiến:  Quý III năm 2015. 

11.2.4 Niêm yết và lưu ký bổ sung:  Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ 

đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký 

bổ sung theo quy định. 

11.2.5 Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới :  Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước về việc phát hành 4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông 

hiện hữu nêu trên, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và 

đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới. 

Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát 

hành. 

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ : 

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% về việc  ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi 

điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 

2014. Điều lệ mới của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2015. 

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập , công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông 

vào lúc 11 giờ 30 phút  ngày 12 tháng 5 năm 2015. 

 

TM ĐAỊ HÔỊ ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 

CHỦ TỌA ĐOÀN 
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 ĐỖ THỊ HỒNG ĐIẸP HỒ THỊ HOÀNG MỸ  
 

BAN KIỂM SOÁT 
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