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

Số:  02 /NQ-ĐHĐCĐ-NDN                        Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ng ày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường

niên 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 11/6/2011 với 75 cổ
đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 6.378.080 cổ phần tương đương 70,8 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 v à định hướng kế hoạch
hoạt động năm 2011.
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2010 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu
chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT Chỉ tiêu
Kế hoạch

2010
Thực hiện
năm 2010

Tỷ lệ hoàn
thành

1 Doanh thu 200.000 113.234 56,62%
2 Thù lao HĐQT, BKS, ThKý 373,5 373,5
3 Lợi nhuận trước thuế 10.950 20.891
4 Lợi nhuận sau thuế 8.213 16.172
5 Cổ tức (12%/VĐL) 6.570 10.800 164,38%

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm  2011, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT Chỉ tiêu
Kế hoạch

2011
1 Doanh thu 221.000
2 Chi Phí 180.246
3 Lợi nhuận trước thuế 41.254
4 Lợi nhuận sau thuế 30.941
5 Cổ tức bằng tiền mặt 16%
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Tiếp tục thực hiện các dự án theo phân kỳ đầu t ư hợp lý:
1. Dự án Khu 38 Nguyễn Chí Thanh với TMĐT 80 tỷ đồng .
2. Dự án Khu 59 Lê Duẩn với TMĐT 120 tỷ đồng .
3. Dự án 13-15 Nguyễn Chí Thanh với TMĐT 160 tỷ đồng : giao cho Công ty CP “Tia

Sáng Mới” triển khai.
4. Dự án The Legend- Giai đoạn 1 với TMĐT 500 tỷ đồng .

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 12%/vốn
điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận ĐVT: triệu đồng
TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Giá trị
1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) 16.172
2 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% 1.617,2
3 Trích Quĩ Dự phòng tài chính 5% 808,6
4 Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5% 808,6
5 Chia cổ tức năm 2011 12%/VĐL 10.800
6 Lợi nhuận còn lại 2.137,9

Trích 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, Ban
Kiểm soát, Ban Điều hành và CBNV Công ty

2. Phương thức chi trả cổ tức năm 2010:
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ l à 12 % theo mệnh giá

tương ứng với tỷ lệ phát hành: 10:1,2 (Cổ đông sở hữu 100 CP sẽ nhận được cổ
tức 12 CP).

- Số lượng cổ phiếu phát hành là: 1.080.000 CP
- Giá trị cổ phiếu phát hành: 10.800.000.000 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2011 .
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2011.
- Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2010 của

Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Huỳnh Thanh Ho àng làm Uỷ viên Hội đồng quản
trị thay thế cho bà Nguyễn Thị Như Mai.

Điều 4. Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm
toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Ksi Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 6. Thông qua Phương án phát hành c ổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần : cổ phần phổ thông .
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ (M ười ngàn đồng)
3. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.080.000 (Mười triệu tám trăm ngàn)
4. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 4.920.000 (Bốn triệu chín trăm hai mươi ngàn)
5. Phương thức và giá phát hành :

- Mục đích: bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD  của Công ty.
- Cơ cấu cổ phiếu phát hành thêm:

+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 20,16 tỷ đồng. Khối lượng phát hành:
2.016.000 cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 5:1 (cổ đông sở hữu 5 CP sẽ được
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quyền mua thêm 1CP). Giá chào bán: 10.000đ/1CP. Số cổ phiếu phát hành
thêm cho Cổ đông sẽ được tính đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và số lượng
CP bán không hết (nếu có) Đại hội ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các
đối tượng khác có nhu cầu.

+ Phát hành cho CBCNV: 4,24 tỷ đồng. Khối lượng phát hành: 424.000 cổ
phiếu. Giá chào bán 10.000đ/1CP. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định
danh sách chào bán cho CBCNV.

+ Phát hành cho Cổ đông chiến lược: 24,8 tỷ đồng, khối lượng phát hành:
2.480.000 cổ phiếu. Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác chiến lược để
chào bán và giá chào bán không được thấp hơn: 11.000đ/1CP.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nh à đầu tư nước ngoài: 49% vốn điều lệ.

7. Thời điểm phát hành: 6 tháng cuối năm 2011.
8. Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội. Thời gian niêm yết: Ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành CP
tăng vốn điều lệ.

9. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai các thủ tục cần thiết
để thực hiện thành công đợt phát hành nầy và niêm yết toàn bộ số cổ phần đã phát hành
tại Sở Giao dịch CK Hà Nội.
10. ĐHCĐ thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty để ph ù hợp với Vốn điều lệ mới của công
ty sau đợt phát hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông th ường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực
kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2011.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết nầy./.


