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       Số: 01/02/NQ-ðHðCð                        Tân Uyên, ngày 19 tháng 3 năm  2011 
 

NGHỊ QUYẾT 
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG NĂM 2011 

 
Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của công ty; Căn cứ chương trình và 

văn kiện ðại hội ñã ñược ðHðCð thông qua. 
Hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2011, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp 

tiến hành ðHðCð thường niên năm 2011. ðại hội ñược tiến hành từ 8 giờ 30 
ñến 11 giờ 30 cùng ngày, qua ý kiến ñóng góp của các cổ ñông, ðoàn chủ tịch 
tổng kết Nghị quyết trình ðHðCð quyết nghị các vấn ñề sau: 
 

1. ðại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt ñộng 
SX-KD năm 2010 và nhiệm kỳ 1 (2006-2010), báo cáo phương hướng nhiêm 
vụ SXKD năm 2011, báo cáo hoạt ñộng BKS năm 2010 và nhiệm kỳ 1 (2006-
2011), báo cáo tài chính năm 2010 ñã ñược kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết 
100%).  

2. Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2011 như sau: 
- Gạch các loại: 28.700.000 viên 
- Ngói các loại: 800.000 viên 
- ðất sét các loại: 190.000  m3 
- Giá trị SXHH: 11.897.170.000 ñồng 
- Doanh thu: 34.203.693.619 ñồng 
- Lợi nhuận trước thuế: 7.592.878.619 ñồng (Tỷ lệ biểu quyết 100%). 

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2011 như sau: 
 
Mức trích % thu 

nhập ròng sau thuế 
ðối tượng ñược trích 

- 5% - Quỹ dự phòng tài chính. 
- 10% - Quỹ khen thưởng - phúc lợi. 
- 3 % - Quỹ thù lao HðQT và BKS. 
- 3 % - Quỹ thưởng cho Ban quản lý ñiều hành công ty. 
- 79% - Quỹ chia cổ tức. 

     (Tyû leä bieåu quyeát 100%). 
4. ÑHÑCÑ thống nhất keát quaû baàu HÑQT vaø BKS nhieäm kyø II (2011-2015) theo 
noäi dung bieân baûn baàu cöû ñaõ coâng bố trước ñại hội (Tyû leä bieåu quyeát 100%). 

5. ðHðCð thống nhất giao HðQT tìm kiếm và xin chủ trương khai thác ñá ở 
huyện Phú Giáo ñể mở rộng ngành nghề sản xuất cho công ty. 

6. ðHðCð thống nhất giao HðQT tiếp tục nghiên cứu ñầu tư hoặc mua lại nhà 
máy gạch ngói 2 công suất 30 triệu viên/năm bằng nguồn vốn tự có nếu thiếu 
vay ngân hàng hoặc phát hành cổ phiếu (Tỷ lệ biểu quyết 100%). 



 

 

7. ÑHÑCÑ giao HÑQT baùm UBND tænh, UBND huyeän Phuù Giaùo vaø caùc sôû 
ngaønh ñeå xin cho ñöôïc saûn löôïng khai thaùc ñaát seùt leân 400.000 m3/naêm, 
khai thaùc tận thu cát tại mỏ sét (Tyû leä bieåu quyeát 100%). 

8. ÑHCÑ thoáng nhaát uûy quyeàn cho HÑQT choïn coâng ty kieåm toaùn AASCs 
thöïc hieän kieåm tra baùo caùo taøi chính naêm 2011 cho coâng ty (Tyû leä bieåu 
quyeát 100%). 

9. ÑHÑCÑ nhaát trí thoâng qua keá hoaïch chaêm lo ñôøi soáng CB-CNV coâng ty 
nhaèm giuùp ñaåy nhanh vieäc hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2011 do 
ÑHÑCÑ giao cho (Tyû leä bieåu quyeát 100%). 

 
Treân ñaây laø Nghò quyeát ÑHÑCÑ naêm 2011 nhieäm kyø II (2011-2015), ñaõ 
ñöôïc ÑHÑCÑ ñoàng thuaän thoâng qua. Ñeà nghò caùc oâng (baø )thaønh vieân 
HÑQT, Ban giaùm ñoác, Ban kieåm soaùt vaø caùc coå ñoâng coâng ty coù traùch 
nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy. 

 

       ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG NAÊM 2011 
       T/M. ÑOAØN CHUÛ TÒCH 
            (Ñaõ kyù, ñoùng daáu) 
 
           

       HUYØNH THANH SÔN 
Nôi nhaän: 

- Sở GDCK Hà Nội 

- HðQT, Giám ñốc 

- Ban kiểm soát 

- Lưu  

 


