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            Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO 
Số: 01/2022/NQ –ĐH 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông 
năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần 
SEATECCO tổ chức ngày 15/04/2022. 

 

QUYẾT NGHỊ 
 
 Điều 01: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 
năm 2021 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 với các nội dung 
cụ thể như sau : 
 

a. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:  
                                                                                                                     Đvt : đồng  

TT Chỉ tiêu Số tiền  Ghi chú 
1 Doanh thu thực hiện 26.413.869.689  
2 Giá vốn  18.489.549.509  
3 Lợi nhuận gộp 7.924.320.180  
4 Doanh thu hoạt đông tài chính 767.747.012  
5 Chi phí tài chính 5.171.898.372  
6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 19.688.588.190  
7 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh (16.168.419.370)  
8 Thu nhập khác 630.099.108  
9 Chi phí khác 1.887.951.590  

10 Lợi nhuận khác (1.257.852.482)  
11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (17.426.271.852)  
12 Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 349.941.441  
13 Lợi nhuận sau thuế  (17.776.213.293)  

 



b. Báo cáo tài chính năm 2021: Số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 với các số liệu tài chính cơ bản sau : 

 
                                  Đvt : đồng 

TT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú 

 Tổng tài sản  180.765.759.110  
 Tài sản ngắn hạn  115.439.848.819  
 Tài sản dài hạn 65.325.910.291  
    
 Tổng nguồn vốn  180.765.759.110  
 Nợ phải trả  113.456.694.787  
  Vốn chủ sở hữu  67.309.064.323  

 
          ( Số liệu theo báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán –  
              Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VN ) 
 

c. Kế hoạch SXKD năm 2022 : 
                                                                                                               Đvt : đồng 

TT Chỉ tiêu  Số tiền  Ghi chú 
1 Doanh thu    200.000.000.000  
2 Lợi nhuận sau thuế 3.000.000.000  

   

 
Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  482.892 phiếu ; Tỉ lệ : 84,79 %  

      + Không đồng ý    :    86.592 phiếu ; Tỉ lệ : 15,21 % 
      + Không có ý kiến  :            0 phiếu ; Tỉ lệ :           % 
 

 

Điều 02 : Thông qua các báo của HĐQT và BKS đã trình bày và đã được bổ 
sung, thống nhất các nội dung tại Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể :  
 
  - Báo cáo của HĐQT 
 

Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  470.288 phiếu ; Tỉ lệ : 82,58 %  
      + Không đồng ý    :    99.196 phiếu ; Tỉ lệ : 17,42 % 
      + Không có ý kiến  :            0 phiếu ; Tỉ lệ :           % 
 

 -  Báo cáo của BKS  
 
Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  474.350 phiếu ; Tỉ lệ : 83,29 %  

      + Không đồng ý    :    86.592 phiếu ; Tỉ lệ : 15,21 % 
      + Không có ý kiến  :      8.592 phiếu ; Tỉ lệ :    1,5  % 

  
 

Điều 03 : Thông qua tờ trình đề nghị hoàn nhập các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 
và phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2022, cụ thể như sau : 
 



a. Các nguồn Quỹ đề nghị hoàn nhập : 
                                                                                      Đvt : đồng  
 

 
 
 
 
 
 

 
Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  482.892 phiếu ; Tỉ lệ : 84,79 %  

      + Không đồng ý    :    86.592 phiếu ; Tỉ lệ : 15,21 % 
      + Không có ý kiến  :           0  phiếu ; Tỉ lệ :            % 
 
 

b. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 
2022 gồm các đơn vị sau đây :  
 
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng 
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC 
- CN Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM tại ĐN 
- Cty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VN 

 
Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  482.892 phiếu ; Tỉ lệ : 84,79 %  

      + Không đồng ý    :            0  phiếu ; Tỉ lệ :           % 
      + Không có ý kiến  :   86.592 phiếu ; Tỉ lệ :  15,21 % 
 

Điều 04 : Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty SEATECCO giai đoạn 
02 năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau : 

 

- Vốn điều lệ  tăng thêm    :  30.000.000.000 đồng 
- Nguồn huy động vốn           :  Phát hành thêm cổ phần  

+ Tổng số cổ phần chào bán   :          300.000 cổ phần  
+ Mệnh giá cổ phần chào bán :      100.000 đ/cổ phần  
+ Giá cổ phần chào bán   :      110.000 đ/cổ phần  
+ Thời gian thực hiện bán                 :        Từ 01/05 đến 30/06/2022 

              Thời gian đăng ký mua Cổ phần từ 16/04/2022 đến 15/05/2022 
        Thời gian thu tiền mua Cổ phần từ 16/05/2022 đến 30/06/2022 

+  Loại cổ phiếu phát hành   :          Cổ phiếu phổ thông 
                   +  Phương thức phát hành cổ phần  :  

      

 Đối tượng bán cổ phần   :      Cổ đông hiện hữu  
                                 (theo danh sách mời dự đại hội cổ đông thường niên 2022) 

 Hình thức phân phối cổ phần được mua thêm cho cổ đông :  
Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được đăng ký mua thêm 01  

              cổ phần mới. Trường hợp cổ đông có số cổ phần lẻ thì số cổ  
              phần được mua thêm là phần nguyên của phép chia:  
                        Số cổ phần đang sở hữu cổ đông chia cho 2    

STT CÁC QUỸ  SỐ TIỀN 

1 Quỹ dự phòng rủi ro tài chính 14.500.000.000  
2 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 1.333.843.016  
3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 491.103.000  
4 Quỹ đầu tư phát triển  1.841.829.894  
 Tổng cộng 18.166.775.910 



             Số cổ phần còn lại sau khi bán cho các cổ đông hiệu hữu theo  
            danh sách (nếu có), HĐQT được quyền bán cho các cổ đông  
          hiện hữu của công ty với các quy định như đã nêu trên. 
 

          Đại hội cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện  
          việc tăng vốn điều lệ với các nội dung đã được nêu trên. 
 

  Để đảm bảo số lượng lớn cổ đông tham gia mua cổ phần trong đợt   phát hành này, 
HĐQT đề xuất cụ thể như sau: Nếu số lượng cổ đông  đăng ký mua cổ phần không đạt 50% 
kế hoạch cổ phần dự kiến phát hành thì Công ty sẽ tạm dừng đợt phát hành cổ phần theo kế 
hoạch nêu trên và HĐQT phải xây dựng lại kế hoạch bán cổ phần để trình đại hội Cổ đông 
quyết định tại đại hội Cổ đông gần nhất . 

 
 Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  470.288 phiếu ; Tỉ lệ : 82,58 %  

      + Không đồng ý    :    99.196 phiếu ; Tỉ lệ : 17,42 % 
      + Không có ý kiến  :            0 phiếu ; Tỉ lệ :           % 
 

Điều 05 : Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của công ty cổ phần SEATECCO” đã được trình bày tại Đại hội . 

         
                     (Nội dung Điều lệ được bổ sung, sửa đổi được đính kèm) 
  

Kết quả biểu quyết :   + Đồng ý       :  474.350 phiếu ; Tỉ lệ : 83,29 %  
      + Không đồng ý    :    86.592 phiếu ; Tỉ lệ : 15,21 % 
      + Không có ý kiến  :     8.542 phiếu ; Tỉ lệ :     1,5 % 
 

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

      CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO       
          ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

                                                                          CHỦ TỌA   
          
 
 


