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CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   CƠ ĐIỆN LẠNH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       ---------------          ---------------   
Số:  01/2008/NQ-ĐHCĐ 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2008 
 

NGHỊ QUYẾT 

V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 
 tài khóa 2007, ngày 29/3/2008 

 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 

 
- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

29/11/2005; 
- Căn cứ Điều 12 điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) 

Hôm nay, ngày 29/03/2008 lúc 8h45 tại tòa nhà etown số 364 đường Cộng hòa, P.13, Quận Tân 
Bình, TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh triệu tập Đại Hội Đồng Cổ 
Đông thường niên với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau: 

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 57.260.388 cổ phiếu; 
- Vì lọai trừ 1.333 cổ phiếu quỹ, do đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 

57.259.055 cổ phiếu do 14.871 cổ đông sở hữu; 
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 526 cổ đông đại diện cho 37.333.723 cổ phiếu 

chiếm tỷ trọng 65,2% trên tổng số 57.259.055 cổ phiếu có quyền biểu quyết . 
 
Căn cứ Điều 102 khoản số 1 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 
2007 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đã hội đủ điều kiện để tiến hành. 

Vào lúc 10 giờ 38 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 663 cổ đông đại diện cho 38.051.748 cổ 
phiếu chiếm tỷ trọng 66,45% trên tổng số 57.259.055 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đây là số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội được làm cơ sở để tính tỷ trọng biểu quyết các vấn đề tại 
Đại hội ngày hôm nay. 

Đại hội thông qua các vấn đề sau: 

Thứ 1:  Kết quả kinh doanh năm tài chính 2007; các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008  
 
Kết quả kinh doanh năm 2007 
Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2007 của nhóm Công ty 
CP Cơ Điện Lạnh (đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán): 

Doanh thu thực hiện 2007 là 977,08 tỷ đồng, đạt 97,70% kế hoạch và bằng 118,55% so với năm 
2006 (824,14 tỷ đồng) 

Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 392,04 tỷ đồng, đạt 115,30% kế hoạch và bằng 131,12% so với 
năm 2006 (298,99 tỷ đồng). 

Lợi nhuận sau thuế là 290,99 tỷ đồng, bằng 130,82% so với năm 2006 (222,43 tỷ đồng). 
 
Kế hoạch 2008: 

o Doanh thu: 1.100 tỷ đồng; 
o Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 390 tỷ đồng (bằng mức đạt được năm 2007) 

 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
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- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  0% 
 
Thứ 2: Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình họat động Công ty trong năm 2007 
 
Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình họat động kinh doanh năm 2007 của 
Công ty. 
 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ:  0% 
 
Thứ 3:  Phân phối lợi nhuận năm 2007  
 
Đại hội đã nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 do HĐQT đề xuất, cụ thể: 

Đơn vị tính: VND 
- Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn giảm):  290.991.393.000  
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp được miễn giảm:        8.229.928.000 
- Lợi nhuận được phân phối:       282.761.465.000 

Lợi nhuận được phân phối là 282.761.465.000 đồng, dự kiến phân phối như sau:  
- Quỹ dự phòng tài chính 5%:        14.138.074.000  
- Quỹ phúc lợi :               663.598.000 
- Thưởng cổ phiếu ưu đãi ESOP :         3.751.810.000 

(Phát hành 375.181  cổ phiếu ESOP) 
- Chi trả cổ tức (40%):       231.555.360.000 

o Cổ phiếu phổ thông  (57.259.055): 229.036.220.000 
o Cổ phiếu ESOP (629.785) :             2.519.140.000 

- Thưởng HĐQT, TGĐ và các GĐ điều hành  
vượt kế họach lợi nhuận 2007:       3.796.147.000 

(10% phần LNST vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông  
năm tài chính 2006 tổ chức ngày 30/03/2007)        ______________ 
- LNST sẽ được phân phối:       253.904.989.000 

______________ 
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :      28.856.476.000 
 

Phân phối cổ tức: 

Cổ tức 2007 được thực hiện bằng hình thức phân phối bằng cổ phiếu và với tỷ lệ 40%/năm (tính 
trên mệnh giá), phương án cụ thể: 

o Vốn điều lệ hiện hữu: 575.149.920.000 đồng 
o Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 2007: 578.901.730.000 đồng 
o Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông; 
o Hình thức cổ phiếu: chứng chỉ ghi sổ 
o Mệnh giá: 10.000 đồng/cp; 
o Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.155.536 cổ phiếu; 
o Thời gian thực hiện: trong năm 2008 
o Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 810.457.090.000 đồng; 
o Mục đích phát hành: dùng nguồn vốn từ lợi nhuận SXKD năm 2007 của Công ty để phát 

hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2007 và tăng vốn điều lệ; 
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o Tỷ lệ cổ tức: 40% (tính trên mệnh giá) 
o Đối tượng phát hành: cổ đông Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) có tên trong danh sách cổ 

đông Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được HĐQT thông 
báo sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép phát hành. 

o Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 
nhận 02 cổ phiếu; 

Giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan và triển khai thực hiện: 
o Giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu ngay sau khi báo cáo và nhận 

được chấp thuận từ UBCKNN. 
o Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho HĐQT tiến hành đăng ký lưu ký tại Trung Tâm Lưu 

Ký, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và 
đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hồ 
Chí Minh. 

 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   24.492.444 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 73,23% 
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  10.187.818 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 26,77% 

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí 73,23%, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2007 được thông qua. 
 
Thứ 4:  IPO Công ty CP Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E (REE ME) và Công ty 

Điện Máy R.E.E  
 
Đại hội thống nhất cho phép và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty được: 
- Chọn thời điểm thích hợp (có thể năm 2008 hoặc 2009) để thực hiện chào bán cổ phiếu theo 

dạng IPO và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ 
thuật Cơ điện Lạnh R.E.E (vốn điều lệ 100 tỷ đồng, REE giữ 99,994%) và Công ty Cổ phần 
Điện Máy R.E.E (vốn điều lệ 80 tỷ đồng, REE giữ 99,9925%) với tỷ lệ sở hữu của REE sau khi 
hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tại hai Công ty này dự kiến là 51%. 

- Lựa chọn Công ty tư vấn (nếu có) 
- Lựa chọn và thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán 

TP.Hồ Chí Minh hay Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội; 
- Áp dụng Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC cho hai Công ty 

trên.   
 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
 
Thứ 5: Phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu để tài trợ vốn cho các hoạt động mới 
 
Trước nhu cầu mở rộng đầu tư bất động sản, điện, nước, khoáng sản, tăng vốn điều lệ của ReeLand  
từ 200 tỷ lên 400 tỷ đồng, cũng như nguồn vốn để đáp ứng tiến độ giải ngân các dự án REE tham 
gia. Đại hội đã thông qua đề xuất của HĐQT về việc phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu phổ thông 
để huy động vốn đáp ứng một phần nhu cầu vốn đầu tư trong trường hợp công ty không thể huy 
động nguồn vốn bằng hình thức khác và lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) phải duy trì ở mức tối 
thiểu bằng với năm 2007 (5.819 đồng/cp). 
 
Phương án phát hành: 

• Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu 
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• Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
• Hình thức cổ phiếu: ghi sổ 
• Giao cho HĐQT quyết định: Hình thức và đối tượng phát hành; Giá phát hành; Thời điểm 

phát hành; Đơn vị Tư vấn và Bảo lãnh phát hành; Đăng ký lưu ký tập trung tại Trung Tâm 
Lưu Ký Chứng Khoán, đăng ký niêm yết giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ 
Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng đối với số cổ phiếu phát hành thành công. 

• Mục đích sử dụng vốn sau khi huy động: tài trợ  một phần vốn đầu tư cho các dự án hiện tại 
và mới trong tương lai về Bất động sản, Nhà máy Điện, Nhà máy nước và tăng vốn điều lệ 
Reeland từ 200 tỷ lên 400 tỷ đồng. 

 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
 
Thứ 6: Bổ sung chức năng kinh doanh của cty; Đổi tên cty thành “công ty cổ phần REE”  

 
Đại hội chấp thuận và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: 
1/ Thực hiện việc bổ sung chức năng hoạt động kinh doanh của REE như sau:  
- Xây dựng nhà máy xử lý và lắp đặt hệ thống ống cấp thoát  nước; Khai thác, kinh doanh, xử lý 

và cung cấp nước sạch. 
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà máy điện độc lập. 
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ, 

Khu kinh tế. 
- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại 

hoa, cây kiểng, cá cảnh; sản xuất, mua bán các loại hoa, cây kiểng, cá cảnh; nghiên cứu thị 
trường; tư vấn chuyển giao và phát triển công nghệ, tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về 
cây kiểng, cá cảnh, công nghệ kỹ thuật nông nghiệp kết hợp với hoạt động vui chơi, giải trí, 
gặp mặt, giao lưu, nghiên cứu, phát triển công nghệ kỹ thuật cao và hình thành khu sản xuất 
thử theo công nghệ mới. 

 
2/ Thực hiện việc lựa chọn thời điểm phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đổi tên Công 
Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh (REE)  thành Công Ty Cổ Phần REE.  
 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 

 
Thứ 7:  Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính ban hành kèm theo 

quyết định số 15/2007/QĐ-BTC 
 

Đại hội chấp thuận: 
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm sửa đổi về mặt câu chữ Điều lệ Công ty để 

phù hợp với Điều lệ mẫu do BTC ban hành. 
- Sửa đổi nội dung khoản 1 điều 19 Điều lệ về Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị từ nhiệm kỳ 

3 năm lên nhiệm kỳ 5 năm (phù hợp với khoản 1 điều 109 Luật DN năm 2005, khoản 1 điều 
24, mục VII Điều Lệ Mẫu); 
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- Sửa đổi nội dung khoản 7 điều 31 Điều lệ về Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát  từ nhiệm kỳ 3 
năm lên nhiệm kỳ 5 năm (phù hợp với khoản 1 điều 121 Luật DN năm 2005, khoản 3 điều 
36, mục X Điều Lệ Mẫu). 

- Nhiệm kỳ năm (05) năm đối với HĐQT và BKS sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2008 – 
2012. 

 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
 
Thứ 8:  Báo cáo tình hình thực hiện chương trình ESOP 2007, tăng vốn điều lệ công ty 
 
Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2004 đã phê chuẩn triển khai 
“Chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên –ESOP”, theo đó “Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành 
hàng năm sẽ không vượt quá 1% tổng số cổ phiếu phổ thông của công ty và không vượt quá 5% lợi 
nhuận sau thuế (giới hạn nào tới trước sẽ làm căn cứ xác định)”, cụ thể cho năm 2007: 
 
- Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP tối đa được phép phát hành là: 572.603 cổ phiếu 
(tại thời điểm xét thưởng, Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 57.260.388 cổ phiếu) 
- Giá trị cổ phiếu thưởng tối đa là: 5% x 282.761.465.000đ (LNST) =  14.138.074.000đ 

 
Qua kết quả kinh doanh năm 2007, Hội Đồng Quản Trị đã quyết định khen thưởng 384.748 cổ 
phiếu ưu đãi ESOP (chiếm 0,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với tổng mệnh giá 3,84 tỷ đồng  
cho 108 nhân viên đã có những thành tích xuất sắc đóng góp vào họat động sản xuất – kinh doanh 
và phát triển của nhóm Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh trong năm 2007. 
 
Tuy nhiên trong năm 2007, Hội Đồng Quản Trị cũng đã thu hồi 9.567 cổ phiếu ESOP từ 6 nhân 
viên thôi làm việc tại công ty, do đó số lượng ESOP thực tế phát hành cho năm 2007 là 375.181 cp 
(chiếm 0,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). 
 
Và qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2007, Đại hội phê chuẩn chấp thuận tăng vốn điều lệ 
tương ứng lên 578.901.730.000 đồng để Công ty có cơ sở tiến hành các thủ tục tăng vốn tại Sở Kế 
Hoạch và Đầu Tư. 
 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
 
Thứ 9:  Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ đã chi cho năm 2007 và đề xuất cho năm 
2008 
 
Đại hội thông qua báo cáo về: 
1/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2007: 0,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.  
Cụ thể là 0,5% x 244,8 tỷ = 1,224 tỷ đồng. 

 
2/ Lương Tổng Giám Đốc năm 2007: 100 triệu đồng/tháng 

 
Đại hội phê chuẩn đề xuất cho năm 2008: 
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o Lương của TGĐ: giữ nguyên mức 100 triệu đồng/tháng như năm 2007. 
o Tổng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: là 0,5% lợi nhuận sau thuế kế 

hoạch. 
o Chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Tổng Giám Đốc và Ban điều hành (từ cấp 

trưởng phòng trở lên): 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (của nhóm công ty) 
nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế. 

 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
 
Thứ 10: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2012 
  
Kết quả bầu 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2012 như sau: 
 
1/ HĐQT: 

Tên ứng cử viên Tổng số phiếu được bầu Tỷ lệ phiếu biểu quyết 
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh 57.597.250 151,31% 
Ông Dominic Scriven 30.685.996 80,64% 
Ông Quách Vĩnh Bình 29.248.855 76,88% 
Ông Lục Chánh Trường 29.092.125 76,44% 

 
2/ BKS: 

Tên ứng cử viên Tổng số phiếu được bầu Tỷ lệ phiếu biểu quyết 
Bà Đỗ Thị Trang 37.022.682 97,29% 
Ông Lê Anh Tuấn 36.550.171 96,06% 
Ông Nguyễn Văn Khoa 36.415.583 95,70% 

 
Căn cứ khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau: Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng 
số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận”. 

 
Như vậy các ứng cử viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào 
Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2008-2012 
 
Thứ 11: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ  
 
Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012, Bà Mai Thanh đã trúng cử vào HĐQT. Hiện tại 
Bà Mai Thanh giữ chức vụ TGĐ công ty. Trong trường hợp Bà Mai Thanh được HĐQT bầu làm 
Chủ tịch, Đại hội chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT đồng thời sẽ kiêm 
chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cho năm tài chính 2008. 
 
Phần biểu quyết: 
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 38.051.748 cổ phiếu 
- Số phiếu nhất trí:   38.051.748 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% 
- Số phiếu không nhất trí:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 
- Số phiếu có ý kiến khác:  0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% 

 
 
 




