

- 4 -
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   năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
(DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;
	Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ V đã 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 2014 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số: .../BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 25 tháng 04 năm 2014; 
	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 CTCP phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7giờ 30 phút ngày 25/04/2014, tại Hội trường công ty, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với ... 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. Thống nhất thông qua các nội dung như sau: 
Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ 2008 – 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2019;
	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
		- Doanh thu:				427.551.359.291 đồng
		- Lợi nhuận trước thuế:		  89.146.541.832 đồng
		- Lợi nhuận sau thuế:		  66.617.821.949 đồng
	
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
		- Doanh thu:				435.000.000.000 đồng
		- Lợi nhuận trước thuế:		  77.000.000.000 đồng
		- Lợi nhuận sau thuế:			   60.000.000.000 đồng
		- Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu trình Đại hội.
	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .........% 
Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ 2008 – 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .........% 
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .........%
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:
Phân phối lợi nhuận năm 2013
Nội dung
% lợi nhuận sau thuế
Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2013

66.617.821.949
Tổng số trích lập các Quỹ
32%
21.317.703.024
   + Quỹ dự phòng Tài chính
5%
3.330.891.097
   + Quỹ Đầu tư phát triển
20%
13.323.564.390
   + Quỹ khen thưởng phúc lợi
5%
3.330.891.097
   + Quỹ khen thưởng Ban QLĐH
2%
1.332.356.440
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

45.300.118.925
Tỷ lệ chia cổ tức

24%/VĐL
26.880.000.000
Lợi nhuận để lại

18.420.118.925

Mức chia cổ tức đối với từng cổ phần : 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng).
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
	 Nội dung
% lợi nhuận sau thuế
Giá trị
Tổng doanh thu thuần

435.000
Lợi nhuận trước thuế

77.027
Thuế TNDN

17.027
Lợi nhuận sau thuế

60.000
Tổng số trích lập các quỹ
34%
20.400
+ Quỹ dự phòng Tài chính
5%
3.000
+ Quỹ Đầu tư phát triển
22%
13.200
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi
5%
3.000
+ Quỹ khen thưởng Ban QLĐH
2%
1.200
	Lợi nhuận còn lại sau khi
trích lập các quỹ

39.600
Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ

24% / VĐL
26.880
Lợi nhuận để lại

12.720

Ghi chú: Cổ tức năm 2014 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24% / VĐL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2013 (phần còn lại 12%/VĐL) và Chi tạm ứng cổ tức năm 2014, theo tình hình tài chính của Công ty.
	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .........% 
Chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C: 
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ..........%
Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:
Mức thù lao năm 2013: Mức 3%/LNST x 66.617.821.949 = 1.998.534.658 đồng.
Mức thù lao kế hoạch năm 2014: Mức 3%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế.
Điều 2. Điều khoản thi hành: 
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 2014 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ  100%  và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
      Nơi nhận:       				            TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Cổ đông;                                                                                   CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
- TV.HĐQT;                                                                                               
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK/14.                 

   
                                          

