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

         Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 

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

 

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 
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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-
2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;     

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 
CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Quyết định thông qua các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Hãng Kiểm toán AASC (chi tiết như tài liệu trình đại hội). 

2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017 (chi tiết như tài liệu trình đại 
hội). 

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và Kế hoạch 
hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: (chi tiết như tài liệu trình đại 
hội). 

3.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ 

HOẠCH 
THỰC 
HIỆN 

TỶ LỆ 
(TH/KH) 

I. Các chỉ tiêu tài chính: 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 112,000 136,640 122% 

2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 620,00 560,10 90% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 114,00 114,68 101% 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ 
HOẠCH 

THỰC 
HIỆN 

TỶ LỆ 
(TH/KH) 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 90,00 91,65 102% 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 6.587 6.763 102% 

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 24 24 100% 

7 Thuế TNDN Tỷ đồng 24,00 23,00 96% 

II. Tổng giá trị đầu tư: Tỷ đồng 170,95 195,57 114% 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 82,56 72,02 87% 

2 Đầu tư MM, TB, công cụ Tỷ đồng 12,31 15,56 126% 

 

3 

Đầu tư tài chính 

- Đầu tư vào DN cùng ngành 

- Đầu tư TC/DN cùng ngành 

Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

76,07 

46,07 

30,00 

107,99 

107,99 

0 

142% 

234% 

0% 

III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo: 

1 Năng suất lao động bình quân Tỷđ/ng/năm 1,101 1,246 113% 

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 9,00 9,50 106% 

3 Đào tạo 
Khóa 14 13 93% 

Tr.đồng 125,30 108,83 87% 
  

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2018: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
TH 

2017 

KH 

2018 
% +/- so 
TH 2017 

I. Các chỉ tiêu tài chính: 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 136,640 150,30 10% 

2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 560,10 680,00 21% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 114,68 144,00 26% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,65 115,00 25% 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 6.763 8.416 25% 

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 24 24 0% 

7 Thuế TNDN Tỷ đồng 22,84 29,00 27% 



 

- 3 -  

II. Tổng giá trị đầu tư: Tỷ đồng  102,91 -47% 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 72,02 22,91 -70% 

2 Đầu tư MM, TB, công cụ Tỷ đồng 15,56 43,50 180% 

 

3 

Đầu tư tài chính 

+ Đầu tư vào DN cùng ngành 

+ Đầu tư TC/DN cùng ngành 

Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

Tỷ đồng 

107,99 

107,99 

0 

36,50 

36,50 

0 

-66% 

-66% 

 

III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo: 

1 Năng suất lao động bình quân Tỷđ/ng/năm 1,246 1,422 14,1% 

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 9,50 9,70 2% 

3 Đào tạo 
Khóa 13 18 38% 

Tr.đồng 108,83 136,00 24% 

  

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (chi tiết như tài liệu trình 

đại hội). 

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân 
phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018: 

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017: 

Đơn vị tính: Đồng VN 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế  91.653.298.035 

2 Trích lập các quỹ 34%/ LNST 31.162.121.332 

-    Quỹ Đầu tư phát triển 27%/ LNST 24.746.390.469 

-    Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST 4.582.664.902 

-    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 2%/ LNST 1.833.065.961 

3 Chi trả cổ tức công ty bằng tiền 24%/ VĐL 32.793.580.800 

4 LNST còn lại chưa phân phối  27.697.595.903 

5 
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 
trước 

 120.580.966.047 

6 Tổng LNST chưa phân phối       148.278.561.950 
 

Ghi chú:                   

 (Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào 
ngày 22/11/2017). 

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018: 

Đơn vị tính: Đồng VN 
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Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 

1 Tổng doanh thu thuần   680.000.000.000   

2 Lợi nhuận trước thuế   144.000.000.000   

3 Thuế TNDN   29.000.000.000   

4 Lợi nhuận sau thuế   115.000.000.000   

5 Trích lập các quỹ 34%/ LNST  39.100.000.000   

-    Quỹ Đầu tư phát triển 27%/ LNST  31.050.000.000   

-    Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%/ LNST  5.750.000.000   

-    Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 2%/ LNST  2.300.000.000   

6 Chia cổ tức công ty 24%/ VĐL 36.072.938.880   

7 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   39.827.061.120    
 

 Ghi chú: 

 - Cổ tức công ty năm 2018 chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả 
bằng tiền mặt.  

 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 12%/ VĐL) và quyết 
định thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tối đa 12%. 

6. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách 
quản trị công ty năm 2017. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và 
Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 như sau: 

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách 
quản trị công ty năm 2017 là 2%/lợi nhuận sau thuế. Tương đương với số tiền là: 
90.000.000.000 x 2% = 1.800.000.000 đồng. 

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Người phụ trách quản trị 
công ty năm 2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế. 

7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty 
với chi tiết như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
- Vốn điều lệ hiện nay: 136.639.920.000 đồng 
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: : 13.663.992 cổ phiếu 
Trong đó:  
₊ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.663.992 cổ phiếu 

₊ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến  
*  Vốn điều lệ trước phát hành:   136.639.920.000 đồng 
*  Số vốn điều lệ dự kiến tăng:         13.663.992.000 đồng  
*  Vốn điều lệ sau khi phát hành:  150.303.912.000 đồng  
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
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chủ sở hữu. 
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng 

ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy 
quyền cho HĐQT quyết định. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.366.399 cổ phiếu 
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.663.992.000 đồng (Bằng chữ: Mười 

ba tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn). 
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 

10% 
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 

01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 
cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, 
phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. 

- Phương án xử lý cổ phiểu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để 
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, 
phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ 
lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận (139/10*1 = 13,9) 13 cổ phiếu mới. 
Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số cổ 
phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. 

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 
2017 đã được kiểm toán. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán 
Nhà nước (UBCKNN), dự kiến Quý II- III/2018. 

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho 
HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. 

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). 

- Ủy quyền HĐQT 
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: 

₊ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như 
trên; 

₊ 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 UBCKNN. 

₊ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo 
cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. 

₊ Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung 

Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở 
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Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.  

Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát 
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công. 

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng công trình thủy 
lợi; nạo vét kênh mương, cầu cống, sông ngòi; thi công hệ thống xử lý chất thải (mã số 
ngành 4290); 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, 
thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (mã số ngành 4669); 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Tư vấn công trình. 
Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông đường bộ: 
Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; 
Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp thoát nước; 
Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình 
xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy. 

9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình không có Ban 
Kiểm soát, được sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại 
chúng (chi tiết như tài liệu trình đại hội). 

10. Thay đổi mô hình quản trị công ty hiện tại gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và 
Tổng Giám đốc sang áp dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 
Luật Doanh nghiệp gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc, có Ban kiểm toán nội bộ trực 
thuộc HĐQT và miễn nhiệm Ban Kiểm soát. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần VIII theo mô hình không có Ban Kiểm 
soát, phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (chi tiết như 

tài liệu trình đại hội) và thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đó. 

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều 
hành công ty năm 2018. 

13. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để Soát xét 
BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018. 

14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và 
ông Nguyễn Thế Phi kể từ ngày 26/04/2018. 

15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các 
ông có tên như sau: 

 

Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn 

1 Ông Nguyễn Lê Văn 1983 Cử nhân kinh tế 

2 Ông Thượng Văn Huyện 1978 Cử nhân kế toán 
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Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-
2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 
26/4/2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 
năm 2018. 

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, các Tiểu ban thuộc 
HĐQT, Ban Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 
này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của 
Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./. 
  

Nơi nhận:                        
- CBTT 24; 
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ; 
- Lưu VT, TK.      

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA 

 
 
 
 
 
 
 

Võ Văn Lãnh 
 
      
 

           


