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Thông tin về công ty/Company’s Information:
-

Tên công ty: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Name of Company: Century Synthetic Fiber Corporation

-

Địa chỉ trụ sở chính: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Headquarter: B1-1 North West Cu Chi Industrial Zone, Cu Chi District, HCMC.

-

ĐT/Tel: (84.28) 3790 7565
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2005;
đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 10/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
The business certificate No. 0302018927 first granted on April 11th, 2005; the 19th amendment dated August 10th,
2020, issued by the Department of Planning and Investment of HCMC.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/04/2021, tại Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí
Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là "Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (sau đây được gọi tắt là “Sợi Thế Kỷ/ Công ty”).
Today, at 09:00 am on April 22nd, 2021, at Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC, the 2021
Annual General Meeting of Shareholders (hereafter called “AGSM”) of Century Synthetic Fiber Corporation (hereafter
called “Century”/”the Company”) was convened.a
I.

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ
THE ATTENDANTS AND LEGAL STATUS OF THE AGSM:
1.

Thành phần tham dự/The attendants:

1.1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:
a.

Bà/Mdm. Đặng Mỹ Linh

b.

Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa

c.

Bà/Mdm. Cao Thị Quế Anh

d.

Ông/Mr. Võ Quang Long

e.

Ông/Mr. Chen Che Jen

f.

Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hương

1.2. Ban kiểm soát/Board of Supervisors
a.

Ông/Mr. Nguyễn Tự Lực

b.

Bà/Mdm. Hoàng Nữ Mộng Tuyền

c.

Bà/Mdm. Đinh Ngọc Hoa

1.3. Ban điều hành/Board of Managements
a.

Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa

b.

Bà/Mdm. Nguyễn Phương Chi

c.

Ông/Mr. Phan Như Bích

1.4. Cổ đông/Shareholders
Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 74 đại
biểu là cổ đông hoặc các đại diện được ủy quyền, đại diện cho 57.546.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,40% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của Công ty (68.185.294 cổ phần).
According to the registered attendance list as at 09:00 am, there were of 74 attendants being shareholders or authorized
representatives of shareholders, representing for 57,546,523 shares, accounting for 84.40% of the total shares with voting
rights of the Company (68,185,294 shares).
2.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội/The legal status of the AGSM:

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 84,40% số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
Persuant to Point 1, Article 145 of the Law on Enterprise 2020 and Point 1, Article 18 of the Company’s Charter: with the
presence of 84.40% of the total shares with voting rights attending at the AGSM, the 2021 AGSM was legally and lawfully
convened.
II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC/PROPOSALS AND MEETING’S AGENDA:

1. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2020 và dự báo kết quả kinh doanh 2021;
Report of Board of Management on 2020 business performance and 2021 business forecast.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020,
Report of Board of Directors FY2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
Report of Board of Supervisors FY2020;

4. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt/Presenting proposals for the AGSM’s approvals:
-

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;
The audited consolidated financial report of 2020.

-

Phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2020

-

Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021;
2021 Business forecast;

-

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Development plans for the period 2021-2025

-

Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
Plan of public offering for existing shareholders;

-

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2021;

-

Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Proposal on Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2021;

-

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company

5. Đại hội thảo luận
AGSM’s discussion

6. Biểu quyết và bầu cử
Voting and electing

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Passing the AGSM’s Resolutions.

8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Passing the AGSM’s Minutes
III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI/THE MEETING DETAILS:
A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ/Opening of the AGSM
1.

Ông Phạm Đăng Khoa – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
Mr. Pham Dang Khoa – on behalf of the AGSM organizer, introduced the attendants.

2.

Ông Phạm Đăng Khoa giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Đặng Mỹ Linh (“Chủ tọa”), và Ban chủ tọa gồm:
Mr. Pham Dang Khoa introduced the AGSM ChairPerson, Mdm. Dang My Linh (“Chairwoman”) and the Chair Panel
as below:
•

Bà Đặng Mỹ Linh: Chủ tịch HĐQT
Mdm. Dang My Linh: Chairperson of the Board of Directors

•

Ông Đặng Triệu Hoà: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Mr. Dang Trieu Hoa: Vice chairperson, Managing Directors

•

Ông Phan Như Bích: Giám đốc Tài chính Công ty
Mr. Phan Nhu Bich: Chief Financial Officer

-

Bà Đặng Mỹ Linh – Chủ tọa đề cử Bà Lê Ngọc Phương Anh và Bà Lê Thị Kiều Tiên làm thư ký lập biên bản họp
ĐHĐCĐ; Đại hội bầu thống nhất với với ban thư ký đại hội được đề cử tỷ lệ chấp thuận là 100%.
Mdm. Dang My Linh – the Chairwoman nominated Ms. Le Ngoc Phuong Anh and Ms. Le Thi Kieu Tien as the AGSM’s
Secretaries to record the meeting minutes; the AGSM approved this nomination with the approval ratio of 100%.

-

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu để phục vụ cho đại hội gồm:
The Chairwoman nominated the Vote Counting Committee members to serve the AGSM, including:
•

Bà Tô Thị Tuyết Nga - Trưởng ban
Mdm. To Thi Tuyet Nga – Head of the Committee

•

Ông Phạm Ngọc Thái – Thành viên
Mr. Pham Ngoc Thai – Member

Chủ tọa đại hội đề cử 2 TV ban kiểm phiếu và đề nghị cổ đông tham gia ban kiểm phiếu nhưng do không có ai đề nghị tham
gia nên chủ tọa đề cử thêm ông Phạm Văn Long là thành viên thứ 3 của Ban kiểm phiếu.
The Chairwoman nominated 2 members of the voting committee and proposed the shareholders to participate in the
committee, however due to no nomination by the shareholders, the Chairwoman nominated Mr.Pham Van Long to be the
third member of the Voting Committee.
•

Ông Phạm Văn Long – Thành viên
Mr. Pham Van Long – Member

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên như trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.
The AGSM unanimously elected those listed above into the Vote Counting Committee of the AGSM with approval ratio of
100%.
Ông Phạm Đăng Khoa giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ. Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ chấp
thuận 100%.
Mr. Pham Dang Khoa introduced the AGSM’s agenda. The AGSM approved the agenda with the approval ratio of 100%.
Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.
The AGSM approved rules on voting and vote counting with the approval ratio of 100%.
B.

CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TGĐ, BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐHĐCĐ.
REPORTS OF THE BOM, BOD, BOS AND PROPOSALS PRESENTED TO THE AGSM.

1.

Báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và dự báo kết quả

kinh doanh năm 2021.
Report of the Board of Managements on 2020 business performance and 2021 business forecast.
a) Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và dự báo kết quả kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết vui lòng xem Báo cáo
thường niên 2020)
Report of the Board of Managements on 2020 business performance and 2021 business forecast (Please refer to
2020 Annual Report for more details)
b) Chính sách cổ tức/ Dividend Policy:
-

Công ty đặt mục tiêu duy trì mức cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá.
The Company targets to maintain minimum dividend rate of 15% based on par value.

-

Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm, Công ty có thể chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
Depending on the annual business performance, the Company could pay more bonus share to shareholders.

-

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu sẽ được xác định trên nguyên tắc ưu tiên giữ lại tiền để tái đầu
tư. Do đó, tỷ lệ chi trả bằng tiền và bằng cổ phiếu hàng năm sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và kế hoạch đầu tư trong
năm của Công ty.
Dividend payment is based on the principle that the retaining earning is prioritized for reinvestment. Therefore, the
mixture of cash and share dividend will depend on the Company‘s cash flow and annual investment plan.

2.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020/ Report of the Board of Directors FY2020
Bà Đặng Mỹ Linh, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT
năm 2020:
Mdm. Dang My Linh, member of the BODs, on behalf of the BOD presented the Report of the BOD’s activities in 2020:
Về hoạt động của Hội đồng quản trị/ In terms of the BOD’s activites:


Tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện đúng chức năng, phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh,
giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
The BOD has complied with the Enterprise Law and Company’s charter. The BOD has carried out its functions,
including strategy development, setting business direction, supervising the activities of Managing Director and
Management Board.



Các cuộc họp HÐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Ðiều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định
của HÐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.
The BOD’s meetings were convened and conducted in accordance with the Company’s charter. The minutes,
Regulations, and decisions of BOD were passed based on the consensus of its members, are kept in accordance with
regulations.



Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020
The Company has fully implemented resolution of 2020 AGSM.

(Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2020/Please see more details in 2020 Annual Report.)
3.

Ông Nguyễn Tự Lực thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS/ Mr.Nguyen Tu Luc, on behalf of the Supervison
Committee presented the Report of the Supervisor Committee.
Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2020/ Please see more details in 2020 Annual Report.

4.

Ông Phan Như Bích, Giám đốc Tài chính Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm
toán/ Mr. Phan Nhu Bich, the Company’s Cheif Financial Officer briefly presented the 2020 Audited Consolidated
Financial Report.
Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên 2020/ Please see more details in 2020 Annual Report.

5.

Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt/ Proposals presented to the AGSM for approval:
1.

Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã kiểm toán;

2020 audited consolidated financial statements;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Báo cáo năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị;
BOD Report FY2020;
Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát;
BOS Report FY2020
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2020
Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021
Performance forecast FY2021
Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Development plans for the period 2021-2025
Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
Plan of public offering for existing shareholders;
Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2021
Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2021;
Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company;

C. THẢO LUẬN/ DISCUSSION
Câu hỏi/Question
Trả lời/Answer
- Công ty có kế hoạch gia hạn - Hợp đồng với Unifi đầu năm sau sẽ đến thời điểm giá han. Hợp đồng qui định
hợp đồng với đối tác unifi
là nếu các bên ko có ý kiến thì tự động giá hạn 2 năm nữa. Vì vậy không cần
đầu năm sau hay chưa?
phải đàm phán các điều khoản hợp đồng trong thời gian tới.
- Does the Company has any - The deadline to renew agreement with Unifi will be earlier next year. According
plans
to
renew
the
to the agreement, if neither party has intention to terminate it then the agreement
agreement
with
Unifi
will be automatically renewed for another term of 2 years. Therefore, the parties
earlier next year?
will not need to re-negotiate the new agreement.
- Sức mạnh đàm phán của - Về sức mạnh đàm phán của STK với Unifi, thì tôi cho rằng quan hệ giữa hai bên
STK với Unifi như thế nào
là bình đẳng và cùng có lợi. Về phía Unifi, chiến lược của họ là không đầu tư
vì hiện giờ cả đầu vào và
nhà máy ở nước ngoài (ngoại trừ Nam Mỹ, Bắc Mỹ). Để mở rộng hoạt động ở
đầu ra của STK đều phụ
khu vực châu Á, họ tìm đối tác đáng tin cậy, có năng lực để hợp tác theo nguyên
thuộc vào họ?
tắc bình đẳng cùng có lợi. Theo đánh giá của tôi, Unifi đã kiên trì với chiến lược
này kể từ năm 2016 tới nay. Unifi chỉ có công ty thương mại ở Tô Châu và họ
chỉ sử dụng nhà cung cấp OEM ở Trung Quốc. Trong khi đó, STK là nhà sản
xuất được ủy quyền duy nhất. Ngoài STK, Unifi không có nhà máy ở Việt nam
và không có đối tác sản xuất nào khác ở Đông Nam Á. Như vậy trong mối quan
hệ hợp tác này, lợi ích của Unifi là họ có cánh tay nối dài vì họ tuyên bố với các
đối tác thương hiệu rằng Century là Unifi tại Việt nam. Họ cần thuyết phục với
các đối tác thương hiệu là họ có nguồn cung ứng ở Việt nam. Nhờ mối quan hệ
hợp tác này Unifi mỗi năm bán mấy chục triệu USD nguyên liệu cho STK. Ngoài
ra, STK cũng cung cấp sợi cho Unifi để họ cung cấp cho một số khách hàng.
- Lợi ích của STK thông qua hợp tác chiến lược với Unifi là STK xây dựng được
vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các thương hiệu lớn. Có thể thấy lợi
ích của hai bên trong mối quan hệ này sẽ là 1+1 =3 và thành quả trong các năm
qua đã chứng minh cho điều này.
- Given that STK is relying on - Regarding STK’s bargaining power toward Unifi, I think the relationship is
Unifi on both raw material
quite balanced and is a win-win situation. For Unifi, their strategy is light-asset
supply and sales, what is
based, that means they do not invest in new factories overseas (except in North
STK’s bargaining power
and South America). In order to expand their operation in Asia, they tend to find
toward Unifi?
a capable and trust-worthy partner to form a cooperation in fair and win-win
principle. In my assessment since 2016, Unifi has consistently followed this
strategy. Unifi just have a trading subsidiary in Suzhou and they only had OEM
suppliers in China. Meanwhile, STK is the only authorized manufacturer of
Unifi. Beside STK, Unifi does not have any factories in Vietnam nor other

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Vui lòng cho biết tác động của việc các thương hiệu
không sử dụng bông tân cương đối với sợi polyester

- Could you please comment on any impact of Xinjiang
by cotton
boycotting
brandnames
on
consumption of polyester?
-

-

-

-

manufacturing partners in South East Asia. The benefit to Unifi in this
relationship is that they have an extended arm in Vietnam as they informed their
brandname counterparts that Century is Unifi in Vietnam. They need to convince
their brandname counterpart that they have supplying source in Vietnam. Thank
to this partnership, Unifi earns dozens million USD each year from sales of PET
chip to STK. In addition, STK also provided yarn for Unifi so that they can
supply their customers.
STK’s benefit in this relationship is that through the partnership with Unifi STK
can position itself in global supply chains of prominent brandname. It is obvious
that the benefits for both parties are 1+1 = 3 and it was proven by the results in
the past years.
Việc đàm phán hợp đồng sẽ trên cơ sở 2 bên đều có nhu cầu hợp tác công bằng
và cùng có lợi. Mất mối quan hệ này sẽ là sự thiệt hại cho cả 2 bên.
The renegotiation of the new agreement will be based on the demand for fair
and win-win cooperation from both parties. It will be damaging for both parties
if this relationship is destroyed.
Tôi cũng xin phản hồi về ý kiến là đầu vào và đầu ra của STK đều phụ thuộc
Unifi: Về đầu ra, STK đang tự chủ từ 80-90% (doanh số bán sợi tái chế) với các
là khách hàng trực tiếp của STK. Unifi đóng góp khoảng 10%-20% đầu ra (tỷ
lệ bán cho Unifi tùy thuộc mùa vụ). Về đầu vào thì 2 bên đang hợp tác rất xuôn
xẻ có lợi.
I would like to comments on your remark that both of STK’s input and output
depends on Unifi: Regarding output, STK takes care 80% - 90% (recycled yarn
sales) which is sold to STK’s direct customers. Unifi contributes about 10%20% of sales (this portion can vary depending on seasonality). Regarding the
input, the 2 parties have good cooperation, bringing benefits to both parties.
Bông của nước khác sẽ hưởng lợi trong giai đoạn ngắn hạn vì các thương hiệu
đã có thiết kế cho mùa vụ này rồi.
Tác động tích cực tới polyester ở năm sau: các thương hiệu đã bắt đầu thiết kế
cho mùa 2022. Họ sẽ xác định mặt hàng thiết kế sử dụng nguyên liệu gì và nguồn
nguyên liệu có thể cung ứng. Họ sẽ qui hoạch sử dụng polyester bao nhiêu %.
Về mặt dài hạn vụ việc này sẽ có tác động tích cực nhất định tới nhu cầu sử dụng
sợi polyester.
Cotton from other countries will be benefited since brandnames already made
design for this year season.
This boycott will have positive impact in the following years: The brandnames
are making designs for the coming seasons of 2022. They will determine the type
of materials to be used and the supplying sources. They will determine how many
% of raw material will be from polyester. In long term view this boycott will have
certain positive impact on consumption of polyester
Một vấn đề nhìn nhận từ vụ này: ESG là một vấn đề mà các thương hiệu rất coi
trọng. Các thương hiệu chấp nhận đối đầu với làn song tẩy chay ở Trung Quốc
để giữ vững các cam kết về ESG. Nguyên nhân là do người tiêu dùng ở các thị
trường chính của họ không mua hàng của các thương hiệu không coi trọng trách
nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường và như vậy sẽ tác động tới doanh thu, lợi
nhuận và giá cổ phiếu.
In this case, I would like to draw your attention to the following matter:
Brandnames are very serious about ESG. The brandnames are willing to cope
with their Chinese customers’ boycott in order to sustain their commitment to
ESG. The main underlying reason is that their consumers in main market will
not buy products from those brands that do not attach great importance to social
responsibility or environmental responsibility and therefore the brandnames’
revenue, profitability and share price will be negatively impacted.
Tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp năm 2020 là 41%, tỷ lệ bán trong nước (gồm các khách
hàng trong nước và khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài) là 59%.

- Hàng sản xuất là để phân phối trong nước hay xuất
khẩu?
- Do the Company sell its - In 2020, the portion of direct export in total sales was 41% and the portion of
products to domestic or
domestic sales (including domestic and FDI customers) was 59%.
exporting markets?
- Kế hoạch lợi nhuận năm - Kế hoạch lợi nhuận 2021 hoàn toàn có cơ sở vì lợi nhuận năm 2019 đã đạt 214
2021 dự kiến tăng 73% liệu
tỷ. Tỷ lệ tăng trưởng 73% của 2021 là do lợi nhuận năm 2020 bị sụt giảm do
có khả thi?
dịch COVID-19.. Nhà đầu tư yên tâm công ty sẽ đạt được kế hoạch vì công ty
đã tính toán đến các yếu tố nhu cầu thị trường, khả năng của công ty và các yếu
tố chi phí.

- Will be the 2021 plan to - The 2021 profit target is completely realistic since the profit in fiscal year 2019
increase targeted profit by
was VND214 billion. The growth rate of 73% was due to the fact that profit in
73% feasible?
2020 declined substantially due to COVID 19 pandemic. Shareholders can rest
assured that the Company can achieve this target since we already consider
factors such as market demands, the company’s abilities and cost factors.
- Qúi 1-2021 thực hiện được - Q1-2021 Công ty đã đạt 28.5% kế hoạch lợi nhuận của năm. Với kết quả này thì
bao nhiêu%, khả năng thực
Công ty đã vượt kế hoạch Q1-2021. Tôi cho rằng Công ty chắc chắn sẽ đạt kế
hiện bằng hay hơn kế
hoạch của năm 2021. Còn về khả năng Công ty vượt kế hoạch bao nhiêu % thì
hoạch?
phải chờ thêm 2 quí nữa (đến quí 3) thì Công ty mới có cơ sở xác định
- What was the budget - In Q1-2021, the Company fulfilled 28.5% of targeted profit. With this result, the
fulfillment in Q1-2021?
Company outperform its quarter budget for Q1-2021. I think the Company will
Will the company just reach
definitely achieve the 2021 target. However, we need to wait for 2 more quarters
the budget or outperform
(until the end of quarter 3) to determine how much is outperformance
the budget?
- Công ty có kế hoạch tăng cổ - Công ty cam kết mức cổ tức 15% dựa trên đặc điểm của ngành nghề, cách quản
tức không?
lý. Khả năng chi trả cổ tức vượt mức 15% khi Công ty đạt kết quả lợi nhuận
nhiều hơn và không có phương án đầu tư. Nếu công ty có phương án đầu tư có
lợi thì việc sử dụng lợi nhuận giữ lại để đầu tư sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng
cho công ty và điều đó sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu. Ta không nên chỉ nhìn vào
tỷ lệ cổ tức mà cần nhìn cả vào tiềm năng phát triển trong tương lai của công ty
- Does the Company have - The Company’s commitment to pay dividend rate at 15% at par value is based
any plan to raise dividend
on the nature of our business and our management capacity. The Company may
rate?
pay dividend above 15% when it generates more profit and does not have any
investment plan. If the Company has profitable investment project, then
reinvesting the retained earning into that project will bring growth potential for
the Company and that potential will be reflected in the Company’s share price.
We would better not just look at dividend rate but also need to look at the
Company’s growth potential.
- Vui lòng cho biết các giả - Kế hoạch kinh doanh của STK trong năm 2021: dựa vào giả định tỷ lệ tăng
định trong dự báo kế hoạch
trưởng của Sợi tái chế, giá bán, giá nguyên liệu của quí 4-2020, chi phí sản xuất,
lợi nhuận năm 2021
chi phí nhân công, chi phí tài chính. Đặc điểm kinh doanh của sợi polyster và
STK là doanh thu có thể tăng lên hoặc giảm xuống do giá bán tăng giảm. Tuy
nhiên Công ty luôn duy trì mức chênh lệch giá bán và giá nguyên liệu để đảm
bảo lợi nhuận.
- What are the assumptions - STK’s 2021 forecast was based on assumptions on growth rate of recycled yarn
underlying the forecasted
sales, selling price and raw material price in Q4-2020, production costs, labour
profit of 2021?
costs and financing costs. One important feature of polyester business and STK
is that revenue can be up or down due to fluctuation of selling price. However,
the Company always maintain the gap between selling price and material price
in order to maintain profitability.
- Vui lòng cho biết giá bán - Giá bán Q1-2021 tăng cao hơn Q4-2020, đầu Q2-2021 giá bán có sự điều chỉnh
trong tháng 1-2-3 so với quí
và chúng tôi dự kiến là trong các quí tới xu hướng giá ổn định, không giao động
4 2020 và triển vọng về giá
nhiều. STK luôn điều chỉnh giá tăng giảm theo giá nguyên liệu và duy trì price
bán?
gap (chi phí sản xuất + lợi nhuận)
- What was the price - In Q1-2021, price was up significantly as compared to Q4-2020 but there was a
movement in the last 3
correction in the beginning of Q2-2021 and we expect that the price will tend to
months as compared to Q4be stable in the next quarters. STK always adjust the price according to the raw
2020 and what is the price
material price and maintain price gap (which equal production costs + profit)
prospect?
- Tình hình điều tra chống - Vụ kiện chống bán phá giá đang ở giai đoạn cuối và theo thông tin không chính
bán phá giá: tiến độ và thuế
thức có khả năng là trong Q2-2021 Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả điều tra
dự kiến bao nhiêu để có thể
sơ bộ và ra quyết định áp thuế tạm thời. Trung Quốc là quốc gia bán phá giá
hạn chế bán phá giá của TQ
nhiều nhất. Mức thuế suất thì tôi không thể xác định được nhưng khả năng áp
và Âns độ. Kế hoạch kinh
thuế là tương đối chắc chắn.
doanh có tính đến tác động - Kế hoạch kinh doanh chưa tính đến tác động của việc áp thuế. Triết lý kinh doanh
của việc áp thuế chưa?
của công ty chỉ coi cơ hội này là điểm thuận lợi thêm.
- Can you update us on - The antidumping investigation is in the final phase and according to un-official
progress of the antiinformation we have, the Ministry of Industry and Trade will announce the
dumping
investigation
preliminary determination and impose temporary tariff within Q2-2021. Chinese
against China and India.
producers are the heaviest dumpers. While the tariff rate has not yet been
Does the business plan and
determined, the possibility of tariff imposition is quite certain.
forecast include impact of - The business forecast has not taken into account the impact of antidumping tariff
the
antidumping
tax
imposition. The Company just consider this as a “plus”.
imposition?

- Kế hoạch kinh doanh có thể - Giai đoạn 1 sẽ chạy thử Quí 4-2022 và chính thức chạy toàn bộ công suất vào
hiểu là nhà máy sẽ chạy full
đầu năm 2023. Tương tự giai đoạn 2 sẽ chạy thử Quí 4-2024 và chính thức chạy
công suất? năm 2025 dự
toàn bộ công suất vào đầu năm 2025.
kiến chạy bao nhiêu % công
suất?
- It seems that in the forecast, - We assumed that phase 1 of the new factory will be put on trial operation in Q4the Company assumed that
2022 and fully utilized in early 2023. Similarly, phase 2 of the new factory will
the new factory will be fully
be put on trial operation in Q4-2024 and fully utilized in early 2025.
utilized? What is the
assumed utilization rate in
2025?
- Tại sao lợi nhuận 2024 lợi - Mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp tăng nhưng không đủ để bù đắp chi phí lãi
nhuận lại giảm?
vay tăng do công ty giải ngân cho giai đoạn 2 của nhà máy Unitex và bắt đầu trả
lãi cho các khoản vay này.
- Why the net profit of 2024 is - While the revenue and gross profit is forecasted to grow but is not sufficient to
forecasted to decline?
cover the rising interest as the Company will draw down loans for investment of
2nd phase of Unitex factory and start to pay interest expense for this loan.
- Với nhu cầu vốn để xây nhà - Các khoản vay: sẽ có 2 năm ân hạn và trả nợ trong 5 năm.
máy Unitex là 120 triệu - Các khoản vay tiền USD, lãi suất dự báo là 1.8% cho năm 2021, 3% (2022-23),
USD và dự kiến vay 70%
4% (2024-2025). Hiện nay lãi suất LIBOR rất thấp chỉ khoảng 0.2%. và trong
thì Công ty đã tính toán khả
quá khứ lãi suất Libor duy trì ở mức khá thấp sau khủng hoảng. Vì vậy mức lãi
năng trả lãi và nợ gốc như
suất dự báo này khá thận trọng. Ngoài ra, dự báo cũng có tính đến rủi ro lỗ tỷ
thế nào?
giá với giả thuyết về mức mất giá của VNĐ là 2%/năm.
- Trong giả thiết của dự báo công ty không giả thiết khả năng chi phí lãi vay có
được vốn hóa trong giai đoạn xây dựng. Nếu chi phí lãi vay được vốn hóa trong
giai đoạn xây dựng, lợi nhuận sẽ cao hơn.
- With the forecasted capex - The loan will have 2 years of grace period and 5 years of repayment period.
for Unitex of USD120 - The loan will be in USD denomination. Interest rate is assumed to be 1.8% for
million, 70% of which will
2021, 3% (2022-23), 4% (2024-2025). At present, LIBOR rate is just 0.2% and
be financed by loan, how
in history LIBOR stayed at low level for quite a long time after a crisis.
the Company will repay
Therefore, our forecasted interest rate is quite conservative. In addition, the
interest and principal for
forecast also includes forecasted forex loss with assumption that VND will
this loan?
depreciate against USD at rate of 2% p.a.
- In our forecast, the Company does not taken into account the assumption that
the interest expense can be capitalized during construction period. If we can
actually do so, the net profit will be higher.
- Rủi ro của dự báo tài chính - Trong dự báo STK chỉ giả thuyết sử dụng 80% công suất. Công ty thường chạy
giai đoạn 5 năm: do dự báo
khoảng 90% vì còn chừa thời gian cho bảo trì. Như vậy mức 10% công suất
của công ty là nhà máy chạy
không tính đến là khoản dự phòng cho rủi ro về kỹ thuật và thị trường.
full công suất ngay năm đầu
tiên, liệu có rủi ro kỹ thuật
hoặc yếu tố thị trường hay
không? Dự báo này có tính
đến trường hợp xấu nhất
chưa?
- As the Company forecast - In the forecast, STK just assume that 80% of capacity will be utilized. The
that the new factory will be
Company normally run at 90% capacity since we need to reserve time for
fully utilized in the 1st year,
maintenance. Therefore the 10% capacity is reserve for technical and market
are there any technical or
risks.
commercial risk? Does the
forecast consider the worst
case scenario?
- Xin công ty vui lòng chia sẻ - Tỷ trọng sợi giá trị gia tăng dự kiến chiếm khoảng 5% trong tổng doanh thu. Vì
kế hoạch phát triển sợi giá
sản phẩm này khó làm, thiết kế đặc biệt riêng, (STK đang cung cấp sợi đặc biệt
trị gia tăng
của Uniqlo - có bông vân) nên khách hàng ít thay đổi nhà cung cấp và lợi nhuận
của sợi giá trị gia tăng còn cao hơn cả sợi recycled. Mục tiêu của STK là nâng
tỷ trọng sản phẩm này lên 15% vì STK có ưu thế hơn các đối thủ nhưng cần thời
gian.
- Can you please share the - The portion of value added yarn is forecast to be 5% in total revenue. As these
plan to develop value added
products will require technical capability to make and tailor made design (STK
product?
is making special yarn for Uniqlo), customers will not change supplier and this
type of product will have higher profit margin than recycled yarn. STK’s
objective is to raise the portion of this type of product in total revenue to 15%
as STK has competitive advantage but it will take time to capitalize it.

- Kế hoạch của các đối thủ - Việt nam hiện có Formosa và STK sản xuất sợi tái chế. Ngoài ra còn có Vinapoly
trong việc sản xuất sợi tái
hợp tác với Shinkong. Tuy nhiên cho đến thời điểm này họ chỉ làm DTY và phải
chế tại Việt nam?
nhập POY về. Dự án của Far Eastern (ở Bàu bàng) vẫn bị trì hoãn và cho đến
nay vẫn chưa đưa vào hoạt động.
- Can you share any - In Vietnam, there are 2 main producers for this product, namely Formosa and
information
on
the
STK. In addition, Vinapoly is cooperating with Shinkong to make this product.
expansion plan of peers in
However, so far, they only make DTY from imported POY. Far Eastern’ project
recycled yarn segment in
(in Bau Bang) has been delayed and has not been in operation until now
Vietnam?
- Lợi nhuận của sợi tái chế - Để sản xuất sợi tái chế, Công ty phải được đánh giá định kỳ hàng năm về trách
đang cao hơn nhiều so với
nhiệm xã hội, môi trường, nguồn cung ứng, đầu ra. Đây là rảo cản rất lớn. Ngoài
sợi virgin, vậy thì về dài hạn
ra, còn có các rào cản về thiết bị công nghê (phần cứng) và knowhow (phần
sẽ thu hút các đối thủ cạnh
mềm). STK không phô trương về knowhow - khả năng xử lý độ thuần khiết của
tranh vào ngành. Vậy rào
nguyên liệu. Do đặc điểm sợi filament cần chạy liên tục mấy triệu mét và không
cản gia nhập mảng sợi tái
được phép đứt giữa chừng nên việc có giải pháp kỹ thuật để giải quyết thực trạng
chế là gì? Và STK có thể có
nguyên liệu tái chế có độ tinh khiết không cao là một điểm mấu chốt trong công
lợi thế cạnh tranh gì đặc biệt
nghệ sản xuất sơi tái chế.
so với các đối thủ mới gia - Các công ty thường đầu tư công nghệ rẻ nhất. STK ko đầu tư công nghệ rẻ nhất.
nhập hay không?
STK đầu tư công nghệ hiện đại và rất thận trọng trong việc lựa chọn máy móc
- As profit margin of recycled - In order to make recycled yarn, a producer must pass annual audits on social
yarn is much higher than
responsibility, environmental protection and certification of input materials and
the one of virgin yarn, it is
outputs. This certification process is a considerable barrier. In addition, there
possible that in the long
are technical barriers on equipment (hardware) and knowhow (software). STK
term there will be new
has never boasted about our knowhow in treatment of purity of input material.
comers to this segment.
By its nature, filament yarn has continuous length of few million of meters
What is the entry barrier for
without break. Therefore, technical solution to address the impurity of recycled
this product? Does STK
material is a critical point in recycled yarn production technology.
have competitive advantage - Other rivals tent to invest in cheaper equipment while STK never invested in
as compared to the new
cheap equipment. STK always invest in state-of-art technology and is very
rivals?
prudent in selecting equipment.
- Trong mô hình dự báo - Trên thực tế Công ty cho rằng sẽ không giảm. Tuy nhiên trong dự báo 5 năm
2021-2025 của công ty thì
Công ty đặt giả thuyết thận trọng là biên lợi nhuận có thể giảm. Cụ thể: tỷ suất
biên lợi nhuận trong 5 năm
lợi nhuận gộp của sợi tái chế của các nhà máy hiện tại sẽ giảm từ 23% (2021)
tới của sợi tái chế có giảm
xuống 22% (2022-23) và 21% (2024) và 20% (2025). Tỷ suất lợi nhuận gộp của
dần hay không?
nhà máy Unitex sẽ cao hơn do công ty sẽ xin áp dụng thời gian khấu hao dài hơn
cho nhà máy Unitex để tối đa ưu đãi thuế. Tỷ suất lợi nhuận gộp của sợi tái chế
của nhà máy Unitex sẽ giảm từ 25% (2023) xuống 24% (2024) và 22.5% (2025)
- Will the gross margin of - We do not think that the gross margin of recycled yarn will decline in reality.
recycled yarn decline in the
However, in our 5 years forecast, the Company make conservative assumption
Company’s 5 year forecast?
that the gross margin can decline. In particular, gross margin for recycled
product in the existing factories are assumed to decline from 23% (2021) to 22%
(2022-23), 21% (2024) and 20% (2025). Gross margin for recycled product in
the new factory is assumed to be higher since the Company will apply for longer
depreciation period in order to maximize the tax benefit. Gross margin for
recycled product in the new factory is assumed decline from 25% (2023) to 24%
(2024) and 22.5% (2025).
D. BIỂU QUYẾT
VOTING
Sau phần thảo luận, Ông Phạm Đăng Khoa hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề đã trình bày ở trên.
After discussion, Mr. Pham Dang Khoa guided shareholders how to vote for the Proposals to be approved by the AGSM.
Tính đến 10 giờ 15 phút, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên có: 111 đại biểu, đại diện cho 59.292.933 cổ phần, chiếm tỷ lệ
86,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là thông tin cập nhật tại đại hội trước khi đại hội bỏ phiếu biểu
quyết.
By 10:15 am, the AGSM has: 111 attentants, repesenting 59,292,933 shares, accounting for 86.96% of the Company’s total
voting shares. This is the updated information at the meeting before the voting.
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được trình bày ở phần trên.
The AGSM started voting to approve the Proposals presented above .
Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

The AGSM took a break and the Counting Committee received the ballot boxes in order to count votes.
E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI
ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS OF PROPOSALS REPORTED AND REQUEST THE AGSM
Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Tô Thị Tuyết Nga công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
After the Counting Committee finished counting votes, Ms. To Thi Tuyet Nga announced the voting results as follows:
Số đại biểu tham gia biểu quyết: 85 đại biểu, đại diện cho 59.216.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,85% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty.
Number of voting attendants: 85 attentants, repesenting 59,216,210 shares, accounting for 86.85% of the Company’s total
voting shares.
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam kiểm toán:
Proposal No.1: Passing 2020 consolidated financial report, audited by Ernst & Young Vietnam Ltd.
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.216.197 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,197 shares

99.87058% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020
Proposal No.2: Passing the Report of the Board of Directors FY2020
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.216.197 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,197 shares

99.87058% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
Proposal No.3: Passing the Report of the Board of Supervisors FY2020
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành

59.216.197 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,197 shares

99.87058% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
Proposal No.4: Passing Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2020
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.216.187 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87056% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,187 shares

99.87056% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

10 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0.00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

10 shares

0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 5: Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021
Proposal No.5: Report of 2021 Business forecast
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.216.187 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87056% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,187 shares

99.87056% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

10 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

10 shares

0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 6. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Proposal No.6: Business development plans for the period 2021-2025
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành

58.254.990 cổ phần

chiếm tỷ lệ 98,24947% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

58,254,990 shares

98.24947% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

961.207 cổ phần

chiếm tỷ lệ 1,62112% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

961,207 shares

1.62112% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 7. Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
Proposal No.7. Plan of public offering for existing shareholders;
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

58.254.980 cổ phần

chiếm tỷ lệ 98,24945% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

58,254,980 shares

98.24945% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

961.207 shares

chiếm tỷ lệ 1,62112% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

961,207 cổ phần

1.62112% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

10 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

10 shares

0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021
Proposal No.8: Proposal on appointment of the independent audit firm for fiscal year 2021.
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.154.997 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,76737% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,154,997 shares

99.76737% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

61.200 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0,10322% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

61,200 shares

0.10322% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 9. Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
Proposal No.9: Proposal on remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2021.
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Tán thành

59.216.187 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87056% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,187 shares

99.87056% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

10 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

10 shares

0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

Nội dung 10. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sợi Thế Kỷ.
Proposal No.10: Proposal on amendment of Company’s Charter of organization and operation.
- Số lượng cổ phần hợp lệ: 59.216.197 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87058% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of valid shares: 59,216,197 shares, accounting for 99.87058% total voting rights attending at the AGSM.
- Số lượng cổ phần không hợp lệ: 13 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Number of invalid shares: 13 shares, accounting for 0.00002% total voting rights attending at the AGSM.
Tán thành

59.216.187 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,87056% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội.

Agree

59,216,187 shares

99.87056% total voting rights attending at the AGSM.

Không tán thành

0 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Disagree

0 shares

0% total voting rights attending at the AGSM.

Không có ý kiến

10 cổ phần

chiếm tỷ lệ 0,00002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

No opinion

10 shares

0.00002% total voting rights attending at the AGSM.

F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA/ PROPOSALS APPROVED BY THE
AGSM
STT

Nội dung đã được thông qua

Tỷ lệ tán thành

S/N

Approved proposals

Approval Ratio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã kiểm toán;
2020 audited consolidated financial statements;
Báo cáo năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị;
BOD Report FY2020;
Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát;
BOS Report FY2020
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2020
Dự báo kết quả kinh doanh năm 2021
Performance forecast FY2021
Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025
Development plans for the period 2021-2025
Phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
Plan of public offering for existing shareholders;
Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
Appointment of an independent auditing company for the fiscal year 2021
Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal year 2021;
Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Amendment of Charter for Organisation and Operation of the Company;

99,87058%
99,87058%
99,87058%
99,87056%
99,87056%
98,24947%
98,24945%
99,76737%
99,87056%
99,87056%

G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ
APPROVAL ON RESOLUTION AND MINUTES OF THE AGSM
Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh, thư ký đại hội, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông
qua.
Mdm. Nguyen Thi My Trinh, the secretary of the meeting, presented the Resolutions of the AGSM which were unanimously
approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.
Bà Lê Ngọc Phương Anh, Trưởng ban thư ký đại hội, trình bày biên bản họp ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí
100% thông qua.
Ms. Le Ngoc Phuong Anh, Head of the Secretary Committee, presented the Minutes of the AGSM which was unanimously
approved by the AGSM with the approval ratio of 100%.
Bà Đặng Mỹ Linh thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.
Mdm. Dang My Linh, on behalf of the Chairing Board declared that the meeting was closed.
Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
The AGSM ended at 12:00 pm on the same day.

TM. BAN THU KY
ON BEHALF OF THE SECRETARY COMMITTEE

LE NGQC PIIU'ONG ANH

TM. DOAN CHU TJCH
ON BEHALF OF THE CHAIR PANEL
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