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MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2019

STT Tên tài liệu Trang
1. Chương trình đại hội 3

2. Qui chế làm việc và biểu quyết của đại hội 4

3. Báo cáo hoạt động 2019, kế hoạch hoạt động 2020 của Hội đồng
quản trị Công ty

10

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh
doanh của Công ty năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty

16

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 22

6. Tờ trình về mức chi cổ tức năm 2019 23

7. Tờ trình về việc báo cáo mức chi thù lao HĐQT và Ban KTNB
năm 2019

24

8. Tở trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 25

9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 26

10. Tờ trình về việc kế hoạch chi cổ tức, phân phối lợi nhuận và
trích lập các quỹ năm 2020

27

11. Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT và Ban KTNB năm
2020

28

12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính
năm 2020

29

13. Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không
phải thực hiện chào mua công khai

30

14. Tờ trình về việc xin tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu tại
Sở GDCK TPHCM

31

15. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng
mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với
người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ

32

16. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng
lẻ để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức lần
2 năm 2019

33

17. Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư tại nước ngoài và thành
lập công ty con

37

18. Qui chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử 38
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NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
__

Thời gian dự kiến: Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020
Địa điểm: số 200C Nguyễn Văn Tư, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

STT Thời
gian

Nội dung dự kiến Người thực hiện

1. 08:00 Đăng ký tham dự đại hội Ban tổ chức

2. 08:30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ban tổ chức

3. 08:35 Thông qua Qui chế làm việc và biểu quyết của Đại
hội

Ban tổ chức

4. 08:45 Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
+ Chương trình đại hội
+ Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức

5. 08:50 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch
hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Đại diện HĐQT

6. 09:10 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch
kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty

Đại diện BTGĐ

7. 09:30 Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Đại diện HĐQT

8. 10:00 Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình

Ý kiến thảo luận của Cổ đông
Chủ tọa

9. 10:20 Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại
hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình

Ban kiểm phiếu

10. 10:40 Nghỉ giải lao

11. 10:50 Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời Đại biểu

12. 11:00 Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội Ban thư ký

13. 11:10 Đáp từ, bế mạc Chủ tọa
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.
Điều 1. Mục đích
- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường

niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành
công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội
đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi
- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại

hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đều phải
chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định
hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến
Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt
- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông
- Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít

nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại
hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày

Trang 4/40



QC làm việc ĐH - trang 2/6

dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu
tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại
diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,
Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20)
ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội
được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham
dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được
phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/3/2020 đều có quyền tham

dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham
dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của
pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của
mỗi người đại diện.

- Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm
các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC, hỗ trợ Ban tổ chức trong công tác
kiểm tra tình hình sức khỏe, đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự đại hội và
sát trùng tay theo qui định trước khi vào Hội trường; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực
do BTC quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự
hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu,
không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa
cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019
- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội

không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng
được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại
hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa
- Đoàn Chủ tọa gồm có 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Đoàn Chủ

tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại
hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình

dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương

trình;
c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
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- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo
đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội
1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm

trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều
hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

(khi cần thiết).
b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của

Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển

Đoàn Chủ tọa quyết định.
d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu
1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và

01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm
vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình

hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình

cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít
nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ
đông Công ty được tổ chức tiến hành.

- Ban kiểm phiếu
1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên

do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ

tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn
thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu
cử tại Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội
1. Nguyên tắc
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- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các
vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban thư
ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký
và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn
nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng
lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ

định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.
Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
1. Nguyên tắc
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực

tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu
được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu
quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được
biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm tài chính 2019 như sau:
o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để

thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua
Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua
Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng
để thông qua các vấn đề Biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội.

o Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu
dồn phiếu. Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên Hội đồng quản trị
cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo
02 phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết
(tán thành, không tán thành, không có ý kiến)

o Hình thức biểu quyết cụ thể cho từng nội dung sẽ được Đại hội biểu quyết
thông qua.

2. Cách thức biểu quyết
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu
quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết, tương ứng với các
nội dung cần biểu quyết.
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- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu
quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không
giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc
Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết
Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như
biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết,
Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu
và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành,
Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung,
đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không
có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “”
vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại
biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo
hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên
của đại biểu.

- Khi bầu thành viên HĐQT bằng phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông
có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên
được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng
số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá,

cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu
này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại
biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi đại
biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu
quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định
của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ
o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết;
o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ

của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định
cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là
không hợp lệ.

4. Thể lệ biểu quyết
Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại
diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu
quyết (nếu có).
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/3/2020) tổng số cổ phần của Công ty là:

13.528.814 cổ phần tương đương với 13.528.814 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ

biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều
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21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu
quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết
đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35%  (tổng giá trị tài sản Công ty
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được
chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu
quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của

từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu
quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại
hội.
Điều 13. Thi hành Quy chế
Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành
nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy
quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ
xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Dược phẩm Bến Tre biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

---
I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

- Số liệu thống kê của Cục Quản lý Dược, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp
sản xuất dược phẩm và 224 cơ sở sản xuất nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn GMP
(thực hành tốt sản xuất thuốc). Các công ty dược trong nước chủ yếu sản xuất dạng
bào chế đơn giản, thực phẩm chức năng, và các loại thuốc generic.

- Về thị phần phân phối thuốc, hiện nay phân phối qua đấu thầu thuốc bán cho bệnh
viện (kênh ETC) đang chiếm khoảng 70% thị trường thuốc, chỉ 30% còn lại là dành
cho các nhà thuốc bán lẻ (kênh OTC).

- Cho dù ngành dược còn rất nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, hiện nay việc đầu
tư mở rộng, tăng công suất, hoạt động nghiên cứu và phát triển, các chiến lược
marketing còn hạn chế. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh gay gắt với thuốc nhập
khẩu, nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc, chính sách còn nhiều bất cập dẫn tới sự cạnh
tranh không lành mạnh giữa thuốc và sản phẩm không phải là thuốc là thách thức
đối với các doanh nghiệp.

- Trong thời gian tới, có 5 xu thế kinh doanh chính của các doanh nghiệp dược
phẩm, cụ thể:
+ Mở rộng kênh OTC – bán hàng trực tiếp qua các hiệu thuốc. Việc phát triển kênh
OTC sẽ giúp cho các doanh nghiệp củng cố được vị trí, đảm bảo được khả năng
cạnh tranh trên thị trường và không bị ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách, chủ
trương của ngành y tế.
+ Phát triển các chuỗi bán lẻ dược phẩm, việc xây dựng chuỗi nhà thuốc GPP sẽ là
một xu hướng của tương lai, bởi mức sống của người dân ngày càng tăng sẽ dẫn
đến thay đổi trong thói quen tiêu dùng một số bộ phận khách hàng, họ sẽ tìm đến
những địa chỉ nhà thuốc đáng tin cậy, đáp ứng tiêu chuẩn để nghe tư vấn và mua
thuốc.
+ Ngoài ra, xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong mở rộng thị trường dược
phẩm trực tuyến sẽ được chú trọng. Với sự phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt
trước xu thế của cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ như hiện nay, thị trường dược Việt
Nam đã xuất hiện các chuỗi nhà thuốc trực tuyến và những ứng dụng chăm sóc sức
khỏe từ xa tại nhà. Thị trường này có triển vọng nhưng đang có vướng các vấn đề
pháp lý để triển khai.
+ M&A trong ngành dược sẽ tiếp tục sôi động. Ngành dược với tiềm năng tăng
trưởng cao, trong khi có nhiều doanh nghiệp đang nằm trong diện tái cấu trúc, thoái
vốn nhà nước, cùng với chính sách ưu tiên, ủng hộ hàng sản xuất trong nước đã thu
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hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngoại. Xu hướng
M&A trong ngành dược đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn.
+ Các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển và sẽ
sớm chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số tiêu thụ dược phẩm của Việt Nam trong 5-
10 năm tới, tương tự như các nước phát triển thì các sản phẩm này chiếm 50-60%
tổng thị trường OTC.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Thành phần, số lượng thành viên HĐQT và Ban KTNB
- Số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 07 thành viên, gồm có:

+ Ông Lê Văn Minh
+ Ông Vũ Quang Đông
+ Ông Lê Vinh Danh
+ Ông Nguyễn Khắc Hanh
+ Ông Nguyễn Hoàng Sơn
+ Ông Võ Minh Tân
+ Ông Phạm Thứ Triệu

: Chủ tịch
: Phó Chủ tịch
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên
: Thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ hiện nay là 01 thành viên, gồm có:
+ Ông Nguyễn Khắc Hanh : Trưởng ban

2. Các cuộc họp của HĐQT
- Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện 22 cuộc họp, ban hành 32 nghị quyết, tất

cả thành viên HĐQT đều tham dự họp đạt tỷ lệ tham dự theo qui định. Tất cả
các cuộc họp đều có sự tham dự của thành viên Ban KTNB.
(Chi tiết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty
ngày 10/01/2020).

- Trong các cuộc họp HĐQT lệ kỳ, đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc
Công ty cùng tham gia thảo luận, đóng góp cho những chủ trương, định hướng
hoạt động của Công ty, đồng thời Hội đồng quản trị kịp thời nắm bắt những khó
khăn, hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ
kịp thời, hiệu quả.

3. Hoạt động tăng vốn, đầu tư và thực hiện các dự án
- Trong năm đã phát hành riêng lẻ thành công 1,2 triệu cổ phần, tăng vốn điều lệ

từ 123 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.
- Hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu của DBT tại CTCP Dược phẩm Yên Bái từ

53,53% lên 82,15%.
- Công ty đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển sàn cổ phiếu DBT từ sàn HNX

sang HSX.

4. Thù lao của HĐQT, Ban KTNB
- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành

viên Ban Kiểm toán nội bộ theo tỷ lệ chi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông
qua, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trang 11/40



BC HĐQT - trang 3/6

5. Hoạt động quản trị, kiểm tra nội bộ và công bố thông tin
- Công ty luôn thực hiện chế độ công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu

cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
kịp thời gian, đúng qui định.

- Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty đã thực hiện chỉnh sửa
Điều lệ tổ chức vào hoạt động Công ty theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2018 đã thông qua. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 6 Vốn
điều lệ được điều chỉnh là 135.288.140.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công
ty được chia thành 13.528.814 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.

- Ban kiểm toán bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các
hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, công tác tổ chức đại
hội cổ đông thường niên, thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019, phát hành cổ
phiếu riêng lẻ, mọi hoạt động được tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, Luật
doanh nghiệp và các qui định pháp lý hiện hành.

- Trong năm đã bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018 đã thông qua, tuy nhiên có 04 ngành nghề kinh doanh chưa bổ
sung do các ngành nghề này có yêu cầu về điều kiện kinh doanh, xét thấy Công
ty chưa thật sự cần thiết bổ sung vào thời điểm này, cụ thể: Nghiên cứu thị
trường và thăm dò dư luận; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Cung
ứng và quản lý nguồn lao động; Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới
thiệu và môi giới lao động, việc làm.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các chỉ tiêu tài chính

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất

31.12.
2018

31.12.
2019

Tăng/
giảm

Tỷ lệ
%

31.12.
2018

31.12.
2019

Tăng/
giảm

Tỷ lệ
%

Tổng tài sản 543,23 654,5 111,27 120% 617,39 713,98 96,59 116%
+ TS ngắn hạn 361,96 450,5 88,54 124% 443,92 543,58 99,66 122%
+ TS dài  hạn 181,27 204 22,73 113% 173,47 170,4 -3,07 98%
Nợ phải trả 372,12 472,97 100,85 127% 377,59 476,12 98,53 126%
Vốn CSH 171,11 182,53 11,42 107% 239,8 237,86 -1,94 99%

Số liệu tại thời điểm ngày 31.12.2019

Chỉ tiêu ĐVT Công ty mẹ Hợp nhất
Thực hiện

2019
% so với
KH 2019

Thực hiện % so với
KH 2019

Doanh thu Tỷ đồng 687,18 94,8% 793,59 96%
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 21,29 69,4% 31,06 91%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 16,78 68,32% 25,64 94%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của CTCP Dược phẩm Bến Tre

Trang 12/40



BC HĐQT - trang 4/6

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban

Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp mở rộng mạng lưới kinh
doanh, nâng cao công tác quản trị và cơ cấu sắp xếp nhân sự hợp lý.

- Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phân quyền, phân nhiệm để
Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả theo
Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT đề ra.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết và ý kiến
chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo đúng yêu cầu, mục đích, từng bước đưa
Công ty hoạt động ổn định và theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị, Đại
hội Cổ đông đã đề ra.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực để triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế

hoạch kinh doanh do Đại hội Cổ đông đề ra, doanh thu đạt 684 tỷ đồng, đạt
94% kế hoạch và chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 20,4 tỷ đồng, đạt
66,4% kế hoạch. Nguyên nhân chính gồm có:
o Trong năm 2019, có sự thay đổi về chỉ định điều trị với một số thuốc chủ lực

của DBT, làm cho việc bù doanh thu với các loại thuốc hiện tại chưa kịp
thời.

o Doanh thu của nhóm hàng sản xuất chưa được đẩy mạnh tại một số chi
nhánh, dẫn tới việc thay đổi cơ cấu nhóm hàng ảnh hưởng việc bổ sung các
hàng hóa lưu thông chưa kịp thời từ hàng hóa sản xuất.

o Một số mặt hàng chủ lực không đủ hàng do đối tác không kịp sản xuất.
- HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ

tiêu kế hoạch kinh doanh trong điều kiện kinh doanh của thị trường ngày càng
khó khăn.

- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo tình hình
sản xuất kinh doanh Công ty để Hội đồng Quản trị nhận định, đánh giá và có sự
hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời.

- Đã thực hiện cơ cấu sắp xếp lại nhân sự một số phòng ban chức năng, cơ cấu
quản lý các lĩnh vực chuyên môn theo hệ thống dọc từ Công ty đến các đơn vị
trực thuộc, đảm bảo nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty.

- Công tác đầu tư nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới, cũng như công tác
nghiên cứu, đánh giá và mở rộng thị trường chưa được triển khai thực hiện đạt
mức kỳ vọng của Hội đồng quản trị.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2020

Chỉ tiêu ĐVT
Công ty mẹ Hợp nhất

TH
2019

KH
2020

% so với
TH 2019

TH
2019

KH
2020

% so với
TH 2019

Doanh thu Tỷ đồng 680,3 812,0 119,4 786,3 912,0 115,9
LN trước thuế Tỷ đồng 21,3 33,6 157,7 31,1 37,8 121,5
LN sau thuế Tỷ đồng 16,8 27,9 166,1 25,6 31,3 122,2
Cố tức % 10% 10% (*) 100,0

(*) chia cổ tức trên vốn điều lệ sau các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2020.
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Một số chỉ tiêu chủ yếu tạo cơ cấu chuyển đổi của DBT được cân đối và hiệu quả hơn.
- Tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất (Ypharco, Biopharco, Nhà máy sản xuất

Bepharco và bao gồm nguồn hàng từ nhà máy Meyer-BPC) đạt trên 22%.
- Tăng vòng quay hàng hóa và giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn điều lệ xuống dưới 2

lần.
- Rà soát các nhóm thuốc và thực hiện tạo lập lại danh mục thuốc hiệu quả. Phân

cấp quản lý và giao kế hoạch xuống các chi nhánh, chi tiết cho cả hàng hóa
OTC và ETC. Triển khai thực hiện đồng bộ việc trả lương và thưởng đối với tất
cả CBCNV bán hàng gắn với kết quả lao động là chính.

- Thực hiện tái cấu trúc hệ thống đồng bộ để đảm bảo ngày càng có các chi nhánh
lớn ở các thành phố lớn. Thực hiện đưa doanh thu OTC hướng đến tỷ lệ 60%.
Triển khai kênh bán hàng là các Phòng khám. Đây là kênh bán hàng quan trọng
trong tương lai, đặt mục tiêu phủ kín các phòng khám tại Hà Nội, Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng. Tỷ lệ doanh thu từ khách hàng là Phòng khám trong nhóm OTC là
trên 10%.

- Thực hiện thống nhất, đồng bộ mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, đối tác
lâu dài và chiến lược của Bepharco. Trao đổi thường xuyên với các đối tác về
công tác bán hàng, thúc đẩy bán hàng và các khó khăn cụ thể để cùng phối hợp
giải quyết. Mở rộng ít nhất 2 khách hàng nhập khẩu mới.

2. Công tác tổ chức, nhân sự
- Tăng cường hợp tác với các đối tác, chuyên gia trong ngành để tiếp tục mở rộng

sản phẩm chủ lực, đặc biệt là nhóm hàng sản xuất và nhập khẩu trực tiếp.
- Thành lập Chi nhánh tại Yên Bái để mở rộng thị trường phía Tây Bắc.
- Tiếp tục cơ cấu nhân sự phù hợp nhu cầu chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả

quản lý và điều hành theo hướng tập trung chuyên sâu. Quản lý nhân sự theo
hướng: Bán buôn sẽ tập trung điều hành từ Hội sở chính. Bán lẻ sẽ tập trung
điều hành theo khu vực.

- Triển khai áp dụng đồng bộ việc chi trả lương theo mức độ hoàn thành công
việc cho từng vị trí chức danh theo hệ thống KPI, nhằm tăng hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch đầu tư
- Thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, tạo
sự ổn định nguồn vốn kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con để chủ động trong sản xuất kinh
doanh theo lộ trình thích hợp. Triển khai đầu tư mở rộng nhà máy tại các công
ty con để tận dụng hiệu quả lợi thế theo quy mô và mở rộng sang nhóm sản
phẩm khác.

- Định hướng cơ cấu nhóm sản xuất thành những Công ty con bao gồm công ty
con tại Bến Tre và thành lập công ty con hoặc văn phòng đại diện tại nước
ngoài để đáp ứng nhu cầu đa dạng hàng hóa, mở rộng kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty mẹ tập trung phân phối.
- Tăng cường đầu tư hệ thống kho tại Bepharco và các chi nhánh trực thuộc, cũng

như hệ thống Logistic để phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty và làm dịch
vụ cho các đơn vị khác trong ngành.
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Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến
Tre năm 2019 và một số định hướng hoạt động năm 2020.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
---

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới Hội đồng Quản trị, Công ty đã triển khai
các kế hoạch kinh doanh dựa trên Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
đã đề ra, các nội dung chính đã và đang triển khai như sau:

- Là năm đầu tiên thực hiện tái cấu trúc toàn diện từ Công mẹ đến các Công ty con,
từ HĐQT đến các đơn vị trực thuộc, bước đầu đã triển khai đúng kế hoạch, định
hướng và Ban điều hành sẽ tiếp tục thực hiện xuyên suốt và song song cho những
năm tiếp theo.

- Triển khai cơ cấu lại mô hình kinh doanh từ khâu phân phối đến khâu sản xuất,
chủ trương chung là tập trung triển khai mãng phân phối tại Công ty mẹ theo mô
hình chuyên sâu trong và ngoài hệ điều trị, triển khai trên khắp 63 tỉnh thành,
tương ứng các phòng ban, đơn vị trực thuộc sẽ được cơ cấu lại phục vụ cho mô
hình kinh doanh này.

- Tập trung cơ cấu khối sản xuất, bố trí hợp lý, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực,
đáp ứng nhu cầu hoạt động trong tình hình mới, cũng như tăng năng lực cạnh
tranh trên thị trường.

- Song song đó, tiếp tục duy trì, thiết lập các mối quan hệ đối tác mới để đảm bảo
đủ nguồn hàng , đạt chất lượng, đa dạng hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Năm 2019 vừa qua, cũng là năm có nhiều cơ chế chính sách đã được Nhà nước
ban hành áp dụng, việc này đã tác động rất lớn đến tình hình kinh doanh, từ khâu
đăng ký, đấu thầu cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác, kéo theo đó là những
cơ hội và thách thức từ chính hiện trạng của Bepharco, đó cũng chính là lý do
buộc chúng ta phải tiếp tục thay đổi, hoàn chỉnh mục tiêu, chiến lược trong thời
gian tới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Tình hình kinh doanh:
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ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Công ty mẹ Hợp nhất

TH
2018

TH
2019

% so
với TH
2018

% so
với KH
2019

TH
2018

TH
2019

% so
với TH
2018

% so
với KH
2019

Doanh thu
thuần

693,8 680,3 98,1% 93,8% 776,3 786,3 101,3% 95,3%

LN trước thuế 23,3 21,3 91,4% 69,4% 26,0 31,1 119,6% 91,0%

LN sau thuế 18,7 16,8 89,8% 68,4% 21,2 25,6 120,8% 93,6%

Trong năm 2019, tình hình sản xuất sản xuất kinh doanh của Bepharco có sự sụt
giảm so với với năm 2018, về doanh thu thuần đạt 680,3 tỷ đồng, giảm 6,2% so với
cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng từ chính sách đấu thầu
thuốc vào các cơ sở điều trị thay đổi, đồng thời cũng cơ cấu lại doanh số các nhóm
hàng có biên lợi nhuận thấp để thúc đầy các nhóm hàng kinh doanh mang lại hiệu
quả cao.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh năm 2019 là
21,3 tỷ đồng, được hình thành từ lãi gộp bán hàng 151,9 tỷ đồng, tương đương lãi
gộp cùng kỳ năm 2018. Như vậy, dù sụt giảm doanh thu một ít nhưng lãi gộp có sự
gia tăng đáng kể do công ty đã cơ cấu lại chi phí đầu vào của hàng hóa và đầu tư các
chính sách bán hàng, kích cầu cho những nhóm hàng có biên lợi nhuận cao.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 23,9 % so với cùng kỳ là do kiểm soát
quản lý lại các khoản mục chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp khá tốt.
Trong khi chi phí bán hàng tăng 5,7% do đầu tư cho các kênh bán hàng, thì chi phí
quản lý giảm đến 14,4% do tái cơ cấu toàn diện khối gián tiếp hỗ trợ cho các hoạt
động kinh doanh, phân phối.

Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế có sự suy giảm so với cùng kỳ 2018 là giảm khoản thu
nhập khác, do tình hình khó khăn chung của ngành Dược, và chịu tác động tiêu cực
của chính sách đặc thù ngành.

2. Tình hình tài chính:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất

31.12.
2018

31.12.
2019

Tăng/
giảm

Tỷ lệ
%

31.12.
2018

31.12.
2019

Tăng/
giảm

Tỷ lệ
%

Tổng tài sản 543,23 654,5 111,27 120% 617,39 713,98 96,59 116%
+ TS ngắn hạn 361,96 450,5 88,54 124% 443,92 543,58 99,66 122%
+ TS dài  hạn 181,27 204 22,73 113% 173,47 170,4 -3,07 98%
Nợ phải trả 372,12 472,97 100,85 127% 377,59 476,12 98,53 126%
Vốn CSH 171,11 182,53 11,42 107% 239,8 237,86 -1,94 99%

Số liệu tại thời điểm ngày 31.12.2019
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2.1. Tình hình tài chính Công ty mẹ
2.1.1. Về tài sản:

- Tổng tài sản 03 năm gần nhất từ 2017 – 2019 cho thấy tài sản tăng liên tục, năm
2019 tăng 111,3 tỷ đồng, tương đương 20,5% so với 2018, năm 2018 tăng 8,4 tỷ
đồng, tương đương 1,5% so với năm 2017; năm 2017 tăng 79,9 tỷ đồng, tương
đương 17,6% so với năm 2016. Xét về mức biến động, năm 2019 có sự gia tăng
đáng kể về tài sản ngắn hạn tương đương 88,6 tỷ đồng và tài sản dài hạn tương
đương 22,7 tỷ đồng; cụ thể tài sản ngắn hạn tập trung ở hàng tồn kho do đối tác
giao lại quyền phân phối một số mặt hàng nhập khẩu đang có thị trường cho
Bepharco hiện có hệ thống phân phối đủ lớn; tài sản dài hạn tăng do tập trung gia
tăng tỷ lệ đầu tư vào công ty con để nắm quyền quyết định kinh doanh các mặt
hàng sản xuất trong nước.

2.1.2. Về nguồn vốn:

- Khối tài sản tại ngày 31/12/2019 nêu trên được đầu tư bởi nguồn vốn chủ hơn
182,5 tỷ đồng, từ lợi nhuận để lại và các quỹ; nguồn nợ phải trả hơn 471,9 tỷ
đồng, tăng 99,8 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 26,8% so với đầu năm.

- Chỉ số nợ trên vốn chủ của công ty là 2,58, chỉ số này cho thấy vốn chủ cũng
chưa cải thiện nhiều, cần cơ cấu lại danh mục tài sản và các khoản đầu tư đủ sức
trang trải cho các khoản nợ tốt hơn; hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2019 là 1,17
và hệ số thanh toán nhanh là 0,54 giảm so với năm 2018, mặc dù hệ số thanh toán
nhanh nhỏ hơn 1, nhưng xét thấy khả năng thu hồi công nợ của Công ty vẫn đảm
bảo dòng tiền về để chi trả các khoản nợ ngắn hạn tương đối tốt.

2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền của Bepharco

- Năm 2019, dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh là do các biến động
về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, từ các khoản phải thu, các hoạt động
đầu tư. Với hoạt động kinh doanh chính là do doanh số các nguồn hàng giảm làm
ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi gộp chung, các khoản phải thu là do tỷ trọng nợ của các
đối tượng nợ hệ điều trị thanh toán từ ngân sách nhà nước, mặt khác nhằm để
kích cầu cũng làm gia tăng chi phí khuyến mãi, quảng cáo; về hoạt động đầu tư,
dòng tiền thu được từ cổ tức và lợi nhuận được chia cũng sụt giảm do tình hình
khó khăn chung; về hoạt động tài chính, dòng tiền tăng từ nguồn vốn vay để
thanh toán cho các khoản phải trả do nhập hàng số lượng lớn vào cuối năm ….

- Số dư tiền năm 2019 có xu hướng giảm so với cùng kỳ chủ yếu là từ dòng tiền
hoạt động kinh doanh chính, một phần cũng do nguồn thu từ các hoạt động đầu tư
tài chính không như dự kiến do tình hình chung của ngành Dược. Công ty sẽ rà
soát lại và tập trung các hoạt động kinh doanh chính để tăng nguồn thu, phòng
ngừa rủi ro, cải thiện dòng tiền ngày càng tốt hơn.

2.2. Số liệu tài chính hợp nhất
Cấu trúc công ty hiện nay gồm Công ty mẹ và 02 công ty con, cùng 01 Công ty
liên kết; tỷ lệ sở hữu tại Biopharco là 51%, Ypharco là 82,15% và Codupha là
23,14%.
Trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cũng trình bày chi tiết về giá trị hợp
lý của các tài sản, nợ phải trả, lợi thế thương mại của Công ty con,… Nhìn chung,
trong năm tài chính, cũng như đã phân tích nêu trên, Công ty đã cơ cấu lại và đầu
tư nâng tỷ lệ vốn góp chi phối vào các công ty con trên 51% so với cùng kỳ và
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tiến hành thoái vốn hay cơ cấu lại danh mục tài sản bổ sung vốn lưu động, đầu tư
trái phiếu nhằm nâng cao tỷ suất sinh lời cho hoạt động kinh doanh.

3. Các hoạt động khác

3.1. Về hàng hóa và sản xuất
- Sản phẩm chính trong kinh doanh của Công ty chủ yếu là 02 nguồn hàng chính là

hàng sản xuất và hàng nhập khẩu:

+ Nguồn hàng sản xuất: do nhà máy Bepharco và 02 Công ty con (Biopharco,
Ypharco) sản xuất.

 Trong năm 2019, nhà máy của Bepharco đã được tái chứng nhận GMP,
tiếp tục rà soát đăng ký bổ sung hoàn chỉnh các sản phẩm thuốc nước, khai
thác tối đa công suất của nhà máy, để phục vụ mục tiêu tập trung bán hàng
sản xuất.

 Nhà máy Biopharco chuyên sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nhà máy
Ypharco chuyên sản xuất các sản phẩm đông dược, hiện 2 nhà máy đang
nộp hồ sơ xin cấp số đăng ký tổng cộng hơn 30 mặt hàng, dự kiến trong
năm 2020 sẽ được cấp số đăng ký để đưa vào sản xuất tập trung.

 Bên cạnh đó còn có nguồn hàng gia công, hàng từ các nhà sản xuất trong
nước như Meyer-BPC, Vidipha...

+ Nguồn hàng nhập khẩu:

 Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác tại Hungary, Ấn Độ và Châu Âu
như: Raptakos, Egis, Richter, Cadilla, Sanavita...

 Trong năm 2019, Bepharco phối hợp cùng Richter tổ chức nhiều Hội thảo
chuyên đề thiết thực, tổ chức Hội nghị khách hàng, được sự ủng hộ nhiệt
tình các chuyên gia y tế đầu ngành, với sự tham dự đông đảo của khách
hàng trên khắp các tỉnh, thành.

 Năm 2019, Công ty triển khai phân phối thêm các nhóm thực phẩm chức
năng, trang thiết bị y tế.

- Hàng hóa công ty phân phối trải rộng trên 63 tỉnh, thành phố. Mạng lưới phân
phối được chia thành 03 vùng (Bắc, Trung, Nam), quản lý và điều hành bởi 7 đơn
vị trực thuộc: Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi
nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Khánh Hòa, Chi nhánh Ninh Bình và Phòng Kinh
doanh tại Bến Tre.

- Các sản phẩm của Công  ty được phân phối đến gần 20.000 khách hàng, tăng
gần 50% so với năm 2018, trong năm tập trung phát triển mở rộng nhóm khách
hàng phòng khám, phòng mạch.

- Năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý và phân phối theo hướng
tập trung chuyên sâu theo 02 kênh phân phối trong và ngoài hệ điều trị (OTC,
ETC), bước đầu nâng cao hiệu quả quản lý và công tác bán hàng.

3.2. Về nguồn lực, tổ chức nhân sự
- Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo định hướng đã nêu, trong năm Công ty đã tổ

chức đào tạo cho đội ngũ bán hàng và cấp quản lý cơ sở, nhằm trang bị những kỹ
năng bán hàng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tình hình mới.

- Tổng số nhân sự tại Công ty mẹ gồm 378 người, trong đó:
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+ Trực tiếp sản xuất: 31 người.

+ Trực tiếp bán hàng: 220 người.

+ Gián tiếp, hỗ trợ: 127 người.

- Tổng số nhân sự toàn hệ thống gồm 591 người, trong đó:
+ Trực tiếp sản xuất: 115 người.

+ Trực tiếp bán hàng: 272 người.

+ Gián tiếp, hỗ trợ: 204 người.

- Trong năm 2019, Bepharco đã liên tục tăng cường nhân sự cho khối hỗ trợ như
đấu thầu, xuất nhập khẩu, marketing để đáp ứng nhu cầu đa dạng hàng hóa, mở
rộng thị trường.

- Chế độ chính sách cho người lao động:

+ Thực hiện cơ cấu lại tiền lương, tiền thưởng hợp lý dựa trên năng lực cá nhân
và doanh số thực hiện gắn với hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động luôn được Ban Tổng
Giám đốc Công ty quan tâm, thực hiện đúng qui định và cam kết trong Thỏa
ước lao động tập thể.

+ Công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan, du lịch, tặng quà
nhân ngày sinh nhật và các ngày lễ lớn trong năm luôn được duy trì, thực hiện
tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3.3. Cơ sở hạ tầng
- Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đã thực

hiện đầu tư nâng cấp nhà xưởng, hệ thống kho tại các đơn vị trực thuộc, trang bị
kho lạnh, tủ mát để bảo quản thuốc, đáp ứng nhu cầu hàng hóa tại 03 miền Bắc –
Trung – Nam.

- Đầu tư thêm hệ thống xe tải, xe lạnh, xe ô tô 7 chỗ để phục vụ nhu cầu vận
chuyển hàng  hóa và nhu cầu công tác cho khối kinh doanh.

3.4. Công tác xã hội, chăm lo cho cộng đồng
- Hàng năm Công ty có nhận phụng dưỡng suốt đời 02 Bà mẹ Việt Nam Anh

Hùng, đóng góp xây dựng quỹ thăm hỏi bệnh hiểm nghèo, quỹ mái ấm ngành y
tế, phối hợp khám chữa bệnh và tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

- Kết hợp với địa phương tại nơi đơn vị đóng trụ sở và văn phòng điều hành,
CBCNV tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo, chạy việt dã, thu gom rác
thải, các hoạt động mừng xuân… thực hiện tốt các phong trào tại địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã được triển khai từ năm 2019, từ việc cơ cấu lại nguồn
lực, phát triển mặt hàng mới, tăng cường tìm kiếm đối tác, Ban điều hành đề xuất Hội
đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh
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Chỉ tiêu
Công ty mẹ Hợp nhất

TH
2019

KH
2020

% so với
TH 2019

TH
2019

KH
2020

% so với
TH 2019

Doanh thu 680,3 812,0 119,4 786,3 912,0 115,9

Lợi nhuận trước thuế 21,3 33,6 157,7 31,1 37,8 121,5

Lợi nhuận sau thuế 16,8 27,9 166,1 25,6 31,3 122,2

2. Các hoạt động khác
- Tiếp tục triển khai đầu tư, nghiên cứu, đăng ký những sản phẩm mới, dựa trên

nhu cầu thị trường cũng như kết quả khảo sát từ quá trình kinh doanh.

- Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất trong và ngoài nước, mục tiêu đưa
vào thị trường nhiều sản phẩm mới phù hợp chiến lược kinh doanh.

- Triển khai đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tình hình mới.

- Thành lập Chi nhánh tại Yên Bái, dựa trên việc cơ cấu nguồn lực từ Phòng Kinh
doanh Ypharco và nhân sự của Bepharco, nhằm phát triển chuyên sâu hoạt động
kinh doanh vùng Tây Bắc.

- Tiếp tục cơ cấu lại một số phòng ban chuyên môn, nâng cao vai trò, chức năng từ
khâu sản xuất đến hỗ trợ và phân phối.

- Triển khai đầu tư nâng cấp, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu từ Công ty mẹ
đến các Công ty con, từ công tác truyền thông đến mẫu mã sản phẩm, thể hiện sự
đồng bộ, tính chuyên nghiệp, theo kịp xu thế thị trường.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị
kinh doanh, quản lý bán hàng.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020,
căn cứ vào tình hình diễn biến thị trường, Ban điều hành sẽ chủ động triển khai kế hoạch
công tác sao cho hiệu quả nhất.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỨ TRIỆU
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội Cổ đông thông qua.
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Số TT Diễn giải Tỷ lệ Số tiền
(VNĐ)

1 Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời
điểm ngày 31.12.2018

35.965.951.570

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2019 BCTC đã
được kiểm toán

16.783.954.797

3 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến
ngày 31.12.2019 (theo BCTC năm 2019
đã kiểm toán), trong đó:
Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
với tỷ lệ 10% (ngày chi 25.11.2019) 10% VĐL

35.348.258.317

13.528.814.000
4 Trích quỹ khen thưởng 2% LN sau thuế 2% LN

sau thuế
335.679.096

5 Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế 2% LN
sau thuế

335.679.096

6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 34.676.900.125

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
năm 2019 chấp thuận về mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã tổ chức ngày 20.4.2019 đã
thống nhất: “Chia cổ tức năm 2019: bằng tiền, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn
điều lệ của Công ty”.

- Mức chi trả cổ tức năm 2019 đề nghị chi với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, 01 cổ phiếu
được nhận 1.000 đồng, đã chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức năm 2019 là 10%
vào ngày 31/10/2019, ngày chi cổ tức là ngày 25/11/2019.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Báo cáo mức chi thù lao HĐQT, Ban KTNB năm 2019

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 thông qua mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2019
như sau:

Mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 đã được
trích chi theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 24/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Họ và tên: Võ Minh Tân – sinh năm: 1969.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Lý do: xin thôi chức vụ theo đơn xin vì lý do cá nhân.
- Thông qua việc khuyết 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, số lượng

thành viên Hội đồng Quản trị Công ty sẽ là 06/07 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 25/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong năm 2020

----

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,
Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua việc bổ
sung thêm ngành nghề kinh doanh trong năm 2020, cụ thể như sau:

Mã
ngành

Tên ngành
Ghi chú

4772

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế.
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
- Bán thuốc đông y, bán lẻ thuốc nam.
- Bán lẻ thực phẩm chức năng.
- Bán lẻ sinh phẩm y tế.

Bổ sung
chi tiết hơn

cho mã
ngành 4772
đã đăng ký

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện bổ sung
ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre theo luật định.
Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty, do đó Công ty không cần phải bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ sau
khi hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 26/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch chi cổ tức, phân phối lợi nhuận

và trích lập các quỹ năm 2020

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức năm 2020: bằng tiền, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh

doanh thực tế tại Công ty.
- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội

đồng Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 27/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020
như sau:

Mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 đề nghị là
không quá 10% của lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2020 (căn cứ vào báo cáo tài chính
năm đã được kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 28/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như sau:
Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây
để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

1. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. PricewaterhouseCoopers (PwC)
3. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte)
4. KPMG
5. Ernst & Young (EY)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 29/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng

mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán;
Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng,
chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ
phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận:

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong
năm 2020 được nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm Công ty con
hoặc Công ty đại chúng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các nội dung theo đúng các thủ
tục qui định của pháp luật hiện hành.

-
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 30/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương tiếp tục thực hiện

hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HSX

Kính gởi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 đã được
tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018.
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính
2019 chấp thuận:

- Trong năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu cổ phiếu DBT
tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện tất cả
các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện nội dung trên theo luật định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 31/40



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty

với người nội bộ, người có liên quan, tổ chức có liên quan người nội bộ

Kính gởi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đồng đông thường niên cho
năm tài chính 2019 chấp thuận thông qua:

- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng mua bán giữa
Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có
liên quan đến người nội bộ.

- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông
thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG

Trang 32/40
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

----

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban

hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm
2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát
hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ
và chào mua công khai cổ phiếu;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được
Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua
phương án phát hành cổ phiếu với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm
Bến Tre

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán : DBT

4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện nay : 135.288.140.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 13.528.814 cổ phiếu
Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.528.814 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 3.676.441 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá: 36.764.407.000 đồng.

Trang 33/40



TT PA PH CP – trang 2/4

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 135.288.140.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 36.764.407.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 172.052.547.000 đồng

10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 21,37%

11. Phương thức phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5% vốn
điều lệ;

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

12. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

12.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 676.441 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.764.407.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 20:1, tương đương 5% Vốn điều lệ. (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ

phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu mới. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu được
nhận thêm 01 cổ phiếu mới).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối
cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã
kiểm toán.

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối
theo phương thức thực hiện quyền.

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở
hữu.

- Điều khoản chuyển nhượng:

 Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép
chuyển nhượng.

 Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không
bị hạn chế chuyển nhượng.

- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu
phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với
tỷ lệ 20:1 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy
bỏ.

 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở
hữu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ
phát hành cổ phiếu là 20:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 110 x = 5,5 cổ
phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 05
cổ phiếu mới; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

 Phần vốn điều lệ gia tăng sẽ được ghi nhận tương ứng với tổng số lượng cổ
phiếu thực nhận của từng cổ đông theo nguyên tắc làm tròn nêu trên nhân với
mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
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12.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

22,17%

- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng tiêu

chí lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp, đảm bảo lợi ích cổ đông công ty và quy
định pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia
chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

 Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;

 Có đủ năng lực tài chính;

 Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
- Mục đích chào bán: nhằm tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu

cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Giá chào bán: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT quyết
định mức giá chào bán cụ thể.

- Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá
phát hành chi tiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư. Việc
phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều
lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và
người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12,
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

- Thông qua việc nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá
các mức chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào
mua công khai.

- Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước về đợt phát hành. Dự kiến thực hiện trong năm 2020.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số
lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến
được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối
tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này
phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối
tượng phát hành trước đó..

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt
phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ
ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

13. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và
điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến
Tre sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

14. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán: Sau khi hoàn
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tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn
tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và
đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật
hiện hành.

15. Ủy quyền Hội đồng Quản trị
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan
tới việc phát hành như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu
ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bến Tre.

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn
điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sau
khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát
hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương
án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong
phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc
phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định,
đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt
phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương thành lập công ty con

Và góp vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty tại nước ngoài

Kính gởi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài
chính 2019 chấp thuận thông qua chủ trương:

- Đồng ý thông qua việc CTCP Dược phẩm Bến Tre trong năm 2020 được thành
lập thêm Công ty con; góp vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty tại nước ngoài.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, qui mô góp vốn đầu
tư, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh… và thực hiện các thủ tục
đăng ký có liên quan với Sở Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan chức năng theo
luật định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN TRE Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Bến Tre, ngày 10 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm Quy chế quản trị nội bộ CTCP Dược phẩm Bến Tre

đã được Đại hội cổ đông thông qua)
---

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất
thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của
CTCP Dược phẩm Bến Tre (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công
ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- Bỏ phiếu truyền thống là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham
gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử
1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực
hiện quyền của Công ty.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.
2. Cách thức thực hiện
- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ

thống V-Vote.
- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote

thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.
Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử
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Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực
hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại
VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử
1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông

là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức

cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử
1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê

và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD

và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai
mạc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm
phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có
thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự
ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông đó
xem như vô hiệu.

5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty
tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ
phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa
đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông
báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị
thay đổi sẽ được xem là phiếu trắng.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử
1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định

của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc uỷ quyền cho

người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ
phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử
chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn
toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote
và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được
quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện,
Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu
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điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại
diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại
khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố
định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc
bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do
VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không
chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác
thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực
hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác
Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến

hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu
quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ
Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối

với các đợt bỏ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thực hiện
theo Quy chế này.

Qui chế này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của
Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04
năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

VŨ QUANG ĐÔNG
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