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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 

         Số:     /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày    tháng 04 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 
của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; 

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; 

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;     

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của 
CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số:.. .../BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 và Biên bản 
kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 21 tháng 04 năm 2016;  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng 3-2 tổ chức vào lúc ….. ngày 21/04/2016, tại Hội trường công ty, số 45A 
đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
Có .... cổ đông hiện diện, đại diện cho ……. cổ phần; chiếm …..% số cổ phiếu có 
quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và 
phương hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 đã kiểm 
toán: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KH 2015 

(1) 

TH 2015 

(2) 
% (2)/(1) 

1 
Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

Đồng 516.000.000.000 557.407.301.657 108 

2 Lợi nhuận trước thuế Đồng 98.000.000.000 127.459.544.057 130 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 76.000.000.000 101.287.113.188 133 
  

DỰ THẢO 
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2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính chủ 

yếu như sau: 

 STT CHỈ TIÊU ĐVT 
TH 2015 

(1) 

KH 2016 

(2) 

% tăng 
giảm 
(2)/(1) 

1 
Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp 
dịch vụ 

Đồng 557.407.301.657 550.000.000.000 -1 

2 
Lợi nhuận trước 
thuế 

Đồng 127.459.544.057 101.800.000.000 -20 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 101.287.113.188 79.000.000.000 -22 

  

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và 
phương hướng hoạt động năm 2016. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi 
nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - 
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại 
hội). 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … % 

 Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 
2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau: 

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015: 

Đơn vị tính: Đồng VN 

Stt Chỉ tiêu 
Tỷ trọng 

(% / LN sau thuế) 
Số tiền 

I Lợi nhuận sau thuế năm 2015  101.287.113.188 

II Trích lập các quỹ năm 2015 38,7 39.204.771.880 

1    Quỹ Đầu tư phát triển 27,0 27.347.520.561 

2    Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,0 10.128.711.319 

3    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1,7 1.728.540.000 
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Stt Chỉ tiêu 
Tỷ trọng 

(% / LN sau thuế) 
Số tiền 

III Chia cổ tức năm 2015 24%/VĐL 26.880.000.000 

IV 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 
2015  35.202.341.308 

V 
Lợi nhuận chưa phân phối để lại các 
năm trước  50.663.075.970 

VI Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế  85.865.417.278 
 

Ghi chú:  

- Tách phần quỹ khen thưởng là 7,5%, quỹ phúc lợi là 2,5%. Dùng 7,5% quỹ 
khen thưởng này chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả làm việc 
trong năm 2015. 

 - (Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 
đồng vào ngày 09/12/2015). 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016: 

Đơn vị tính: Đồng VN 

Stt Chỉ tiêu 
Tỷ trọng 

(% / LN sau thuế) 
Số tiền 

I Tổng doanh thu thuần  550.000.000.000 

II Lợi nhuận trước thuế  101.800.000.000 

III Thuế TNDN  22.800.000.000 

IV Lợi nhuận sau thuế  79.000.000.000 

V Trích lập các quỹ năm 2016 39 30.810.000.000 

1    Quỹ Đầu tư phát triển 27 21.330.000.000 

2    Quỹ khen thưởng phúc lợi 5 7.900.000.000 

3    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 2 1.580.000.000 

VI Chi trả cổ tức công ty năm 2016 24%/VĐL 26.880.000.000 

VII 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 
2016  21.310.000.000 

 

 - Cổ tức công ty năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ. Hình 
thức chi trả bằng tiền mặt. 

 - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản 
trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi 
tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài chính của Công ty. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 
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 Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành 
viên các Tiểu ban năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau: 

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban 
thuộc HDDQT năm 2015: 

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban năm 2015 
là: 1,7%/LNST (thay vì 2%/LNST như trong Kế hoạch năm 2015). 

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các 
Tiểu ban năm 2015 là: 1.728.540.000 đồng. 

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các 
Tiểu ban năm 2016: 

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2016 
là: 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2016.  

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động cân 
hàng hóa liên quan đến vận tải (Mã số ngành: 5229). 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 7. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VI đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016 thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn người lao động (ESOP). 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

 Điều 9. Thông qua chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng 
thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty. 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 
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Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát xem xét, đánh giá và 
lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC 
bán niên năm 2016 của Công ty là: Công ty kiểm toán ……………... 

 Tỷ lệ biểu quyết tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: … % 

 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: … %. 

Điều 11. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát 
nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Nguyễn Lương Tâm theo nguyện vọng cá nhân. 

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm 
kỳ 2014-2019 là Ông…………………. 

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 
2016 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ …% và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2016 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định 
của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./. 
  

Nơi nhận:                        
- Cổ đông;                                                                                            
- Các TV HĐQT, BKS và  Ban TGĐ;                                                                                      
- Lưu VT, TK.      

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
      

 
           


