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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường D4, Khu công nghiệp Lộc A- Bình Sơn, xã Bình Sơn,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại 0251 3682102 – 0251 3682103

Fax: 0251 3682106

- Vốn điều lệ: 223.983.740.000
- Mã chứng khoán: NET
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày 18/04/2017.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt

Số Nghị
quyết

01/NQĐHĐCĐNET/2017

Ngày

18/04/
2017

Nội dung

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật
Doanh nghiệp 2014).
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016,
phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty
CP Bột giặt NET năm 2017.
+ Thông qua báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết
quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2017.

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:
Công ty
- Doanh thu:
843.988.833.119
đồng
Cổ phần
- Lợi nhuận trước thuế:
103.837.462.503
đồng
Bột Giặt
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Stt

Số Nghị
quyết

Ngày

Nội dung

- Lợi nhuận sau thuế:
83.052.507.872
đồng
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Doanh thu:
870.000.000.000
đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
80.000.000.000
đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 12%.
- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Dự án nhà máy
mới tại Lộc An Bình Sơn và Tờ trình điều chỉnh cơ cấu
danh mục đầu tư dự án nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn.
Đại hội đã thông qua việc cho phép điều chỉnh (tăng,
giảm) cơ cấu chi tiết danh mục đầu tư trên cơ sở tổng
dự toán không vượt tổng mức đầu tư được duyệt là:
375.537.051.487 VNĐ.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016,
phương hướng năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
-

Doanh thu:
843.988.833.119 đồng
Lợi nhuận trước thuế:103.837.462.503 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 83.052.507.872 đồng
Báo cáo tài chính đã kiểm toán chi tiết năm 2016 của
Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên
website Công ty www.netcovn.com.vn.

Thông qua nội dung chia cổ tức, trích các Quỹ của Công
ty năm 2016:
1. Chia cổ tức:
- Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày
chốt danh sách với tỷ lệ 28% vốn điều lệ (Nghĩa là 01
cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ thì được lĩnh cổ
tức bằng tiền là 2.800đ)
- Thời điểm chốt danh sách và thời điểm chia cổ tức: ủy
quyền cho HĐQT xem xét quyết định.
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.983.000.000đ (Bốn
tỷ chín trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)
3. Trích quỹ đầu tư phát triển: 12.457.800.000đ (Mười hai
tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng)
4. Trích thưởng cho Ban điều hành: 297.000.000đ (Hai
trăm chín mươi bảy triệu đồng)
- Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017
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Stt

Số Nghị
quyết

Ngày

Nội dung

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn Công ty TNHH
kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát
xét 6 tháng đầu năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2017 cho Công ty cổ phần bột giặt NET trong năm tài
chính 2017.
- Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT,
BKS năm 2016.
- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 315 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS:

58.5 triệu đồng

- Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm
2017.
- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng
- Kinh phí hoạt động cho BKS:

72 triệu đồng

- Thông qua việc ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2017.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực
hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết
quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Thông qua chủ trương việc di dời trụ sở chính tại KCN
Biên Hòa 1 về khu CN Lộc An - Bình Sơn, cụ thể:
- Địa điểm hiện tại: Đường số 8, KCN Biên Hòa 1,
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm đề nghị: Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình
Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.
- Thông qua chủ trương việc thành lập Chi nhánh Công
ty CP Bột giặt NET tại đường số 8, KCN Biên Hòa 1,
phường An Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
1. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt
NET tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Tên viết tắt: Chi Nhánh Biên Hòa.
3. Địa chỉ: đường số 8, KCN Biên Hòa 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
4. Thời gian thực hiện: Trong quý II, quý III năm 2017.
Chi nhánh Biên Hòa được vận hành chính thức khi Sở
Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng
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Stt

Số Nghị
quyết

Ngày

Nội dung

ký hoạt động Chi nhánh.
- Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
công ty chủ động xem xét triển khai các giải pháp quản
lý, sản xuất kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả
nguồn lực hiện có của Công ty tại hai địa điểm:
1. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại 617- 629 Bến
Bình Đông, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí
Minh.
2. Nhà máy tại đường số 8 - KCNBH 1, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

-

Trong kỳ 06 tháng cuối năm 2017, Đại hội đồng cổ đông không có hoạt động nào
khác.

II. Hội đồng quản trị
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt

Thành
viên
HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không
còn là thành viên
HĐQT

1

Phạm
CT HĐQT CT HĐQT từ
Thanh Tùng
28/06/2016 đến hết
28/07/2017

2

Trần Quốc
Cương

CT HĐQT CT HĐQT từ
29/07/2017

3

Thái Thị
Hồng Yến

UV HĐQTTV HĐQT từ 12/2006
TGĐ

4

Phạm
Quang Hòa

Số
buổi
họp
HĐQT
tham
dự
5/5

Kể từ 12/2006 đến
28/01/2016 CT HĐQT
Kể từ ngày 29/1/2016
CT HĐQT/ thôi TV HĐQT và CT
TV HĐQT HĐQT
Kể từ ngày 28/6/2016;
là TV HĐQT
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Tỷ lệ
tham
dự
họp
100%

2/2

100%

6/6

100%

5/6

Lý do không
tham dự họp

83.3%

vắng có lý
do, đã ủy
quyền lại cho
bà Thái Thị
Hồng Yến
biểu quyết
các vấn đề
ghi trong nội
dung cuộc
họp
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Stt

Thành
viên
HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không
còn là thành viên
HĐQT

Số
buổi
họp
HĐQT
tham
dự

Tỷ lệ
tham
dự
họp

5

Phan Văn
Tiền

Là TV HĐQT (CT
CT HĐQT/ HĐQT) từ 29/1/2016;
TV HĐQT từ 28/06/2016 là TV
HĐQT

5/6

83.3%

6

Nguyễn
Mạnh Hùng

UV HĐQTPhó TGĐ TV HĐQT từ 12/2006
PT Nội
Chính

6/6

100%

Lý do không
tham dự họp

Bị ốm, đã ủy
quyền lại cho
CTHĐQT
biểu quyết
các vấn đề
ghi trong nội
dung cuộc
họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban
Kiểm soát công ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:
 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về
tiến độ và biện pháp thực hiện.
 Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu
kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc.
 Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công
ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành
viên phụ trách từng lĩnh vực.
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4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt

Số Nghị quyết/
Quyết Định

Ngày

Nội dung

I. CÁC NGHỊ QUYẾT

1

20/NQ-HĐQTNET/2017

01/02/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/ Giám
Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt NET

2

03/NQ-HĐQTNET/2017

21/02/2017

Về việc chấp thuận để GĐĐH Công ty triển khai
quy trình bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm chức danh
trưởng phòng và tương đương của Công ty Cổ
phần bột giăt NET

3

04/NQ-HĐQTNET/2017

24/02/2017

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần bột giặt NET

4

05/NQ-HĐQTNET/2017

17/03/2017

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty cổ phần bột giặt NET

5

06/NQ-HĐQTNET/2017

20/05/2017

Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó
Tổng giám Đốc, Giám đốc chức năng, bổ nhiệm lại
chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần bột
giặt NET và các nội dung khác về hoạt động Sản
xuất kinh doanh của Công ty.

6

08/NQ-HĐQTNET/2017

30/06/2017

Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột
giặt NET tại Biên Hòa.

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng, Giám đốc chức năng, nhân sự Hội
đồng Quản trị của Công ty, tình hình hoạt động Sản
xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt
NET.

7

09/NQ-HĐQTNET/2017
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8

10 /NQ-HĐQTNET/2017

II.

CÁC QUYẾT ĐỊNH

23/10/2017

Về việc tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh
của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Quyết Định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc/
Giám Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần bột giặt
NET

1

28/QĐ-HĐQTNET/2017

2

02/QĐ-HĐQTNET/2017

Về việc Thành lập "Ban chạy thử nghiệm" nhà
06/03/2017 máy sản xuất của Công ty Cổ phần bộ giặt NET tại
Khu công Nghiệp Lộc An - Bình Sơn

3

03/QĐ-HĐQTNET/2017

30/06/2017

01/02/2017

Về việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bột
giặt NET tại Biên Hòa

4

04/QĐHĐQT/2017

Về việc phê duyệt phát sinh tăng một số nội dung
công việc thuộc phần thiết bị Dự Án Nhà máy sản
30/06/2017
xuất của Công ty Cổ phần bột giạt NET tại KCN
Lộc An - Bình Sơn

5

05/QĐ-HĐQTNET/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
28/07/2017 phụ trách Công nghệ & Sản xuất Công ty Cổ phần
Bột giặt NET

6

06/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
phụ trách Nội Chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET

7

07/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán Trưởng
Công ty Cổ phần Bột giặt NET

8

08/QĐ-HĐQTNET/2017

28/07/2017

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chất lượng
Công ty Cổ phần bột giặt NET

III. Ban kiểm soát:
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1.

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
Số buổi
họp
BKS
tham
dự

Tỷ lệ
tham
dự họp

Stt

Thành viên
BKS

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không
còn là thành viên
BKS

1

Nguyễn Thị
Hồng Châu

Tr BKS

Là TV BKS đến
28/06/2016; từ
28/06/2016 là Tr BKS

4/4

100%

2

Dương Huy
Mạnh

UV BKS

Là TV BKS từ
28/06/2016

4/4

100%

3

Nguyễn Thị
Mai Phương

UV BKS

Là TV BKS từ
28/06/2016

4/4

100%

Lý do
không
tham dự
họp

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:
 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý,
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài
chính.
 Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công
ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại
cuộc họp thường niên.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám
Đốc và các cán bộ quản lý khác
Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp
chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban
Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử
cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra,
kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.
IV. Đào tạo về quản trị công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng
Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản
trị Công ty: Không.
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính
Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017 - NET
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STT

1

Tên tổ
chức/cá
nhân

Phạm
Thanh Tùng

Tài
khoản
giao
dịch
chứng
khoán
(nếu
có)

Chức vụ
tại công
ty (nếu
có)

Số CMND, ngày
cấp, nơi cấp

Địa chỉ
trụ sở
chính/
Địa chỉ
liên hệ

Thời
Thời
điểm
điểm
bắt
không
đầu là
còn là
người
người
có
có liên
liên
quan
quan

CT
HĐQT

011670245,11/03/
06/
Hà Nội
05, Hà Nội
2016

2

Trần Quốc
Cương

CT
HĐQT

015083000034,
22/9/2014
Cục Trưởng Cục
29/07/
Hà Nội
Cảnh Sát ĐKQL
2017
Cư Trú và DLQG
Về Dân Cư

3

Thái Thị
Hồng Yến

UV
HĐQTTGĐ

025160547,
Tp.HC 12/
25/7/09, Tp.HCM
M
2006

4

Phạm
Quang Hòa

TV
HĐQT

024378510,
8/11/05, Tp.
HCM

Tp.HC
M

5

Phan Văn
Tiền

TV
HĐQT

120837441,
10/8/04, Bắc
Giang

TP Bắc 01/
Giang 2016

6

Nguyễn
Mạnh
Hùng

UV
HĐQTGĐNS

022576070,
8/11/05, Tp.
HCM

Tp.HC
M

7

Nguyễn
Thị Hồng
Châu

Tr BKS

272357844,
21/10/09, Tp.
Biên Hòa

TP Biên 06/
Hòa 2016

8

Dương
Huy Mạnh

UV
BKS

9

Nguyễn
Thị Mai
Phương

UV
BKS

Lý do

Theo đơn
đơn xin từ
Từ
nhiệm của
29/07/
Ông Phạm
2017
Thanh
Tùng

06/
2016

07/
2003

012297825,
06/
Hà Nội
13/02/14, Hà Nội
2016
261111618,
02/07/04, Bình
Thuận

TP Biên 06/
Hòa 2016

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017 - NET
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4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,
Tổng Giám Đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,
thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc: Không
có.
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc: Không có.
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt

1

Họ tên

Phạm Thanh
Tùng

Tài
khoản
giao dịch
chứng
khoán
(nếu có)

Chức vụ Số CMND/Hộ
tại công ty chiếu, ngày
(nếu có)
cấp, nơi cấp

Địa chỉ
liên hệ

Số cổ
Tỷ lệ sở
phiếu sở hữu cổ
hữu cuối phiếu cuối
kỳ
kỳ

CT
HĐQT

011670245,
11/03/05, Hà
Nội

Hà Nội

0

0%

Hà Nội

0

0%

2

Trần Quốc
Cương

CT
HĐQT

015083000034,
22/9/2014
Cục Trưởng
Cục Cảnh Sát
ĐKQL Cư Trú
và DLQG Về
Dân Cư

3

Thái Thị Hồng
Yến

UV
HĐQTTGĐ

025160547,
25/7/09,
Tp.HCM

Tp.HCM 113.122

4

Phạm Quang
Hòa

TV
HĐQT

024378510,
8/11/05, Tp.
HCM

Tp.HCM

0

0%

5

Phan Văn Tiền

TV
HĐQT

120837441,
10/8/04, Bắc
Giang

TP Bắc
Giang

0

0%

6

Nguyễn
Mạnh Hùng

TV
HĐQTGĐNS

022576070,
8/11/05, Tp.
HCM

Tp.HCM

0

0%

7

Nguyễn Thị
Hồng Châu

Tr BKS

272357844,
21/10/09, Tp.
Biên Hòa

TP Biên
Hòa

1.839

0,0082%
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