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fP. HO Chi Minh, ngdy 22 thdng 4 ndm 2015oB / Ne-DHDCD 2ots

NGHI QIIYET
EAr HQr BONC C6 O6NC THUCTNG NrEN NAM 201s

Giiiy ckimg nhqn ddng h!' kinh doonh sa OSOOASOZSS

do S0 KA hoqch vd ddu w TP. H6 Chi Minh ciip ngay 12/4/1994

thay d6i ldn rhilr 11 ciip ngay 29/5/2013.

Cdn cft:

- Ludt DoanhnghiQp s6 OOtZOOSpntI nsdy 29/11/2005;

- Di€u tQ COng ty CO phdn khdch sqn Sdi Gdn;

- BiAn bdn Dqi hQi d6ng cA dfing thudng niAn ndm 2015 cita COng ty CO phAn khdch sgn

Sdi Gdn ngay 22 thdng 04 ndm 2015;

- BiAn bdn kiim phiilu Dqi hQi ding CA dang thadng niAn ndm 2015 c{ta C6ng ty C6 phdn

khdch sqn Sdi Gdn ngay 22 thdng 04 ndm 2015.

EAi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni0n ndm 2015 cria C6ng ty CO pnan nracfr s4n Sdi Gdn

ndm ngiy 22 thang04 ndm 2015 vst 14 c6 d6ng vd nguoi dugc iry quydn dU hgp, d4i diQn cho

2.649.480 c6 phdn, chitim 75 V, tdng sO c6 phan c6 quyAn bi6u quy6t ctra COng ty, th6o lu{n vd

bi6u quytit th6ng qua c6c Eidu sau d6y:

Diiiu 1: Thiing nndt thdng qua cic bio c6o nilm20l4
- B5o c6o ho4t clQng HDQT n6m 2014;

- 86o c5o ctra Giem d6c C6ng ty v6 viQc thlrc hiQn Nghi quy6t E}DCD trong ndm20l4:
+ poi voi viQc ch6m dut ho4t dQng t4i chi nhenh Trung tdm Du lich Sai

Holidays, Chi nh6nh tai sd 75A Thuy Khu6, Tdy H6, Hd nQi, giao Gi6m

C6ng ty ti6p tgc hoan t6t tht tpc 1i0n quan dO x6a t6n chi nhrinh trOn gi6y

nhfln Doanh nghiQp.

+ Thgc hiQn viQc tho6i v6n c6 phi6u Ng6n hang Phucmg E6ng, giao Gi6m

Cdng ty titip t.uc theo d6i vd chgn thoi di6m thich hq'p dC thoai v6n.

+ Th6ng nh6t phuong 6n khai th6c m{t bAng tang mQt theo hai phuong an: Cho d6i

t6c thu€ mat bAng ho4c C6ng ty tg khai th6c kinh doanh, kinh phi dAu tu dU ki6n

4 tf d6ng, thting ntr6t try quy6n Chir tlch HDQT quytit dinh phuong 6n phu hqp

eC nrai th6c. Uy quy6n Gi6m d6c Cdng ty ky hqrp d$ng vay v6n ngdn hang de

dAu tu xdy d1mg vi rnua sim cdng cg, dgng cg

86o c6o ctra Ban Ki0m so6t vA thAm tra tinh hinh tdi chinh ndm20l4;
KAt qud biAu quyiit cdc n\i dung ffAn:

Tdn thdnh: 2.649.480 cii phdn, chi€m 100% sii c6 phAn biAu quydt thu vi.
Khdng tdn thdnh: 0 cii phdn, chiAm 0 % sii c6 phdn bi|u quyiit thu vi'
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- 86o c6o tdi chinh n m 2014 dd dugc ki,5m to6n C6ng-ty TNHH Ki6m to6n vd Tu vAn

UHY;
Tdn thdnh: 2.649.460 c6 phdn, chi€m gg.99g2% s6 ca phdn bi€u quy€t thu vi.

Kh,ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chiAm 0 % sii c6 phin bi€u quy€t thu vi.

Khing i, ki€n: 20 ci| phdn, chiAm 0.0008% s6 cO phdn bi€u quyiSt.

Didu 2: Thiing nndt tn6ng qua k5t qui kinh doanh ndm2014

- Doanh thu thudn

- Lqi nhu0n trudc thu0

- Lqi nhudn sau thu6 (tru PPV):

- Phan UO CCPC

- Kh6u hao TSCE

^ 
^ t\- vay vonngannang

t ..- Trd v6n vay theo hqp tl6ng

Tdn thdnh: 2.649.480 cii phdn, chidm 100% sii c6 phan biau quyat thu vd.

Khhng tdn thdnh: 0 ci| phdn, chi€m 0 % s6 cO phdn bi\u quy€t thuvi.

Eiiru 3: Thiing nh6t quySt ilinh phin pniii tqi nhu$n nlm 2014

- Trich thir lao HDQT vd BKS ndm2014 : 250.000.000d

- Trich Qu! khen thucmg 10% : 212.000.000d

Lqi nhuan cdn 14i sau khi phdn ph6i :1.663.570.154d

Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chiAm 100% sA cA phdn bidu quy€t thuvi.
Khhng tdn thdnh: 0 cii ph,in, chi€m 0 % s6 c6 phdn biAu quydt thuvi.

Eidu 4: Thiing nhdt quy6t tofn viin tliu tu dg 6n Cii t4o vir nflng cdp khich s4n Sii G0n:

- T6ng mric dau tu dugc duyQt ngdy 15/8/201t:68.224.92L 000d. Trong d6:

+ Chi phi x6y dpg :65.324.921.000d

+ Chi phi ddo t4o : 2.900.000.000d

Chi phf ttiu tu tld nghi quy6t tofn 63.27 2.37 6.654iI. Cu th6 :

+ Chi phi x6y ldp : 39.890.566.692d

+ chi phi thict bi :18.222.723.840d

+ Chi phi quan ly dp rin: 1.086.766.48ld

+ Tu v6n dAu tu xD : 3.633.454.234d.

+ Chi phi kh6c : 438.865.407d

- Ch6nh lQch t6ng mric dAu tu duo. c duyQt so dd nghi quy6t toan:4.952.544.346d'

Tdn thdnh: 2.649.450 cii phdn, chi€m 100% s6 cA phdn bi€u quy\t thuvd.

Kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chidm 0% s6 c6 phdn biAu quydt thu vd.

Dii,u 5: Thiing nndt f6 ho4ch kinh doanh ndm 2015

- Doanh thu : 36.000.000.000d

-l- T6ng qu! lucrng k0 hopch : 7.900.000.000d

24.988.305 .656d, dat 82.09% so KH ndm 2014'

3.844.713.300d, dat 96.04% so KH ndm20l4

2.125.570.154d, dqt 104.68% so KH ndm2014

2.033.374.339d

2.363.510.599d

28.204.829.928d

300.000.000d
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- Don gi6 Qu! luong : ti lQ 25Yo tr}n doanh thu kinh dodnh (tru doanh thu cho
. thu6 mat bang).

- Phan b6 c6ng cu, dqng cu : 4.371.400.000d

- Kh6u hao TSCD : 4.440.000.000d

- Loi nhudn tru6c thuti : 5.508.000.000d

- Lqi nhuan sau thud (tric PPn:3.189.000.000d
A t ^ r r -   t- Trd vOn vay cho ngdn hdng : 7.900.000.000d. Trong d6:

+ Trd v6n vay theo hqp d6ng : 4.000.000.000d

+ Trdv6nvaynhanh 3.900.000.000d

Tdn thdnh: 2.649.480 cii phdn, chiiim 100% sii cO phdn bfdu quydt thuvd.
Khdng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chiAm 0 % sii c6 phdn biAu quy\t thuvi.

Didu 6: Th6ng nndt fd ho4ch phffn phtii lgi nhu$n nim 2015

- Thtlao HDQTvdBKS ndm 2015

- Trich Qu! khen thucmg

- C6 tuc dg l<r6n 5%lm6i cO pfran

- Lqi nhuan cdn lpi sau khi ph6n ph6i

Tdn thdnh: 2.649.460 cd phdn, chiAm 99.9992% sii cA phan bi€u quydt thuvi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 cii phdn, chi€m 0 % s6 c6 phdn bi€u quy€t thuvA.

,,.,! : ,) 1,:Kh6ngy ki€n: 20 c6 phdn, chi€m 0.0008% s6 cd phdn bi4u quy€t.

Di6u ?: Thiing nhdt mrfrc chi thir lao HDQT vi BKS nEm 2015
-r 

( r A, , r . ,r \ r r nrtd- Thdng nhdt mric chi thir lao IIDQT vd BKS ndm 2015: 300 triQu d6ng.

Tdn thdnh: 2.649.460 c6 phdn, chiiSm 99.9992% sii c6 phan biAu quyAt thu vA.

Kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chiAm 0 % s6 c6 phdn bi€u quyiit thuv€.

Kh6ng y kiAn: 20 cii phdn, chi€m 0.0008% sii cd phdn bi6u quyAt.

Ei6u 8: Th6ng nn6t 0y quydn HDQT lga chgn rlon vi ki6m toin cho cdc 86o c6o tiri
nlm 2015 trong sii cic Cdng ty ki6m toin tlugc BO Tni chfnh vd UBCK chdp thufln.

Tdn thdnh: 2.649.460 ci5 phdn, chi€m 99.9992% sii cd phdn biAu quydt thu vi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 cO phdn, chiAm 0 % sii c6 phdn bi€u quy€t thu vi
Kh6ng!,kiiin: 20 cii phdn, chidm 0.0008% sA c6 phdn bidu quyiit.

:'r^ /t
'., // \

Di6u 9: Thiing ntr6t OiCu chinh nQi dung tr6n Gidy Chrfrng nhfn EIng ky doanh nghfffi'vd
i *.x

viQc ting vdn ili6u lQ:

Vdn diAu lQ tr6n gi6y phdp hiQn t4i: 18.000.000.000 d6ng
35.326.000.000 <16ne

300.000.000d

318.900.000d

1.766.300.000d

803.800.000d

c

V6n di6u 16 xin tti,iu chinh:
Vdn <1i0u lA thuc te cta cdne

lQch 337.000.000 d6ng so voi s6 v6n diAlu

hiQn \ay h 17.663.000.000 ddng, chOnh
tr6n GiAy chimg nh{n deng kf doanh nghiQp

ty
lc

(18.000.000.000 d6ng)

PhAn ch0nh lQch 337.000.000 d6ng so vcri sd v6n di6u lQ tr6n Gi6y chtmg nhQn dAne kf
doanh nghiQp (13.000.000.000 cl6ng) lA s0 ch6nh l6ch gi6 tri doanh nghipp khi ti6n hdnh cO

phAn h6a doanh nghiQp nhd nudc viro ndm 1997 chua dugc diOu chinh. 36 ch6nh lQch ndy c15

duoc BQ Tdi chinh d6ng y cho cdn trtr vdo phdn v5n Nhd nu6c theo c6ng van s6 +9gg

TC/TCDN ngity 2411111998 cira BQ Tdi chinh.
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Do d6, nay c6ng ty thr,rc hiQn tdng v6n do ph6t hanh tdng th€m 1.7663A0 c0 phi6u theo tj'
lQ 1:1 cho c6 d6ng hiQn hiru dugc chia lim2phdn vd thgc hiQn nhu sau:

+ Phen 1: su dung 33.700 c6 phiiiu AC Ur: dap phan chdnh lQch v6n di6u lQ thqc t6 vcvi v6n

di0u lp tr€n Gi6y chimg nh4n ddng ky doanh nghiQp (13.000.000.000 d6ng) dd nOu

+ phdn 2: su dpng 1.732.600 c6 phi6u con lai d6 tang vdn di6u le ft 18.000.000.000 tlOng

thanh 35.326.000.000 ddng ld s6 v6n thUc t6 ctra c6ng ty sau khi tdng v6n

Vi6c chia cd phitiu tdng th6m thdnh 2 phin d6 xri lf phan ch6nh l6ch gita sti u6.r thlrc t6
vd s6 v6n tr6n Gi6y chimg nhfln d6ng kf doanh nghiQp. Sau khi tdng vdn, sO ,rdn thgc t6 ctra

' J A A .. I 1 , 1 r r .^
c6ng ty dung bdng sd vdn di6u lQ tr6n Gi6y chimg nhQn ddng ky doanh nghiQp. Quy6n lqi cta cd

ddng dugc gifi nguy6n, kh6ng thay ddi, nhu vdy, tdng s6 v6n di6u lQ sau khi tdng:

35.326.000.000 ddng.

- Stra aOl OiAu 5 EiAu lQ cta C6ng ty: V6n di€u lg moi cria C6ng ty \d35.326.000.000 d6ng.
aA i . a r . 1i \ r A F56 vdn ndy dugc chia thanh 3.532.600 cO phdn ph6 thdng. Menh gi6 m6i cd phAn ld
10.000 {6rg.- Ui quy6n I{DQT vd Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm ti€n.hanh c5c thtr tgc thay d6i
v6n diOu lQ moi theo dirng qui dinh cria PhSp lu{t sau khi hoan t6t vigc ph6t hanh.

Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chi€m 100% si5 cA phan bi€u quy€t thuvd.

Kh6ng tdn thdnh: 0 cii phdn, chidm 0 % sii c6 phdn bi€u quydt thu vi.

Didu 10: Thdng nn6t nO sung, sr?a tl6i Didiu tQ Cdng ty CO phin khich s4n Siri Gdn phi
hgp Lu$t Doanh nghiQp nilm2014.

-i. r t r r
Thay ddi c6c nQi dung cdn stra d6i, bd sung dugc trinh bdy trong Bing so sanh Ei0u l0

hiOn hanh vd Di€u lQ sau khi stra AOi va thay d6i c6c d5n chi6u trong DiAu l0 hiQn tai tsr cfuc

DiAu, Dii5m, Khoan tuong img vcri Lu{t Doanh nghiQp ndm2014, C6c nQi dung sria d6i, b6 sung

Di6u lQ COng ty chinh thric c6 hiQu l1rc tu ngdy 0110712015. Uy quy6n Chri tich HDQT vd Gi6m
tA
d6c Cdng ty chiu tr6ch nhiQm tiOn hanh c6c thri tqc thay d6i di€u lQ moi theo dfng qui ttinh cita

Ph6p 1u4t.

Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chiAm 100% sii c6 phdn bidu quy& thuvi.
Khdng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chiiim 0 % sii c6 phdn bi€u quydt thuvi.

Eidu 11: Tri6n khai thgc hiQn Nghi quy6t.

Nghi quy6t ndy c6 hiQu lgc k€ tri ngdy 22thing4 ndm20l5.

C6c thdnh vi6n HDQT, Ban ki6m so6t, Ban di6u hanh c6 tr6ch nhi$m chi d4o trii5n khai thgc
hiqn Nghi quyel ndy theo chric ndng, Siet" vy, quydn h4n cria minh phir hqrp voi quy dinh ctra
ph6p lu4t.vd Di0u lQ COng ty vd HQi d6ng Quan tr! c6 tr6ch nhiQm b6o c6o k6t qui thUc hiQn toi
E?i hQi d6ng Cd cl6ng t4i phi6n hgp thucrng ni6n ndm 2A16.

c$t
r:iir€hit tq

c co oonc
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CONG TY CO PHAN KHACH S+N SAI GoN

4l - 47 E6ng Du, phuong B6n Nghd e.l TP.HCM
Di€n thopi: (8 4) 0B 35299 734 _Fax: (84) 08 38291 466

- Y_1:]:"' 
www.saigonhotel. com.vn Email: info@saigonhotel.com.vn

Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ngay 0I thdng 4 ndm 2015

nAo cAo cta nozT CONG TY Co pnAN xruACH SAN SAI GoN
"v6 hoat dQng C6ng ty ndm 20r4, dinh huong phdt tri€n ndm 20r5,,

Trinh Dqi h\i D6ng ca dAng rhudng ni\n ndm 2015

K{nh thwa Dgi hQi itilng c6 ffiog,

Thay m{t HQi tl6ng Quin tri c6ng ty co pnan nracrr sqn Sdi Gdn, tru6c ti6n xin c6m <yn

toan tho Quf c6 d6ng dd danh ft thcri gian quy b6u cria minh vc day tham du Dai hpi. T6i xin b6o
c6o tru6c DAi hQi ho4t dgng cta HEeT ndm20l4 nhu sau:

I. Nhin sg cria HQi tldng euin tri:
HQi ddng Quan tri nhiQm ky 2013-2017 g6m 5 thanh vi6n nhu sau:

I Ong TrAn Huy Thdng

2 Ong Richard Duncan

3 Ba LC ThiHoang Mai

Cht tfch HDQT

Thanh viOn

Thdnh vi6n

4 Ong Kim Anders Odhner Thanh vi6n

5 Ong Nguydn Vdn Ten Thanh vi€n

II. Hogt ilQng cria HDeT trong n5tm2014:

1. C6c phi6n hgp cria HDeT trong ndm 2014:

Trong ndm20l4, HEQT dE t6 chric 4 cu6c hgp dinh Ly oha- tdng cucmg c6ng t6c
quan tri cfing nhu brim srit tinh hinh ho?t dQng kinh doanh cria C6ng ty. Ngodi ra, HEeT
thudmg xuy6n trao d6i, thio lupn gita c6c thenh vi6n, cirng phoi rrq,p gi6i quyilt c6c vdn d6
ph6t sinh.

C5c budi hqp ddu dugc chu6n bi chu d6o vd titin hanh nghiem tric, d6m bio crlc n6i
dung <16u mang tinh kip thoi, dinh hucrng ho4t dQng kinh doanh cria c6ng ty. Tdt ctr c6c
buoi hgp ddu c6 mdi thanh vi6n Ban Ki6m soiit tham du theo <lung qui dinh.

Nhdm ndng cao tinh minh bach, dfnh kj, 6 thring HDeT d€u c6 b6o cilo quan t4
ddng tdi tr0n ho th6ng website c6ng ty, ddng thcri girip c6 d6ng nim 16 duo. c tinh hinh hoat
ttQng cria Cdng ty.

2. Thu lao HDQT: Einh mric thri.lao HEer vd BKS ndn2,0r4nhu sau:
. Chri tich HEeT: 3.000.000d/ thung. Thdnh vi6n HEeT: 2.500.000di thring. Trucmg Ban ki6m soiit: 2.000.000d/ thiins. Thdnh vi6n Ban kiiSm sorit: 1.000.000d/ th6ns-

Thu klf HDeT: 1.500.000d/ th6;

K*v<
;)/ !b"r:1,'4/
a I i1: ;)rin ''l'

*\ t(ri'li irr

'g[sni 
t*lt
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aJ.

'a)
HDQT v6i vai trd girlm s6t trong'ndm:

Gi6m s6t thr,rc hiQn Nghi quy6t EHDCE:

V6i vai trd vd trrich nhiQm tuyQt dOi trung thuc, cAn trgng vi quyAn loi cua c6c C6

ddng vd ctra Cdng ty, HQi d6ng Quin tri dA tflp trung chi d4o, gi6m s6t kfp thoi h5 trg hoat

dQng ctra Gi6m d6c diOu hanh th6ng qua vi0c ban hdnh cric quy6t dinh li6n quan

+ Tdng v6n di6u lQ tir ngu6n v6n chtr sO hiru th6ng qua hinh thirc ph6t hanh c6 phi6u

cho c6c c6 d6ng hi6n hiru, theo ti lQ I :1 . V6n di€u lQ hiQn nay ld 35.326.000.000d.

+ Quy6t dinh lUa chon COng ty ki6m to6n vd Tu v6n UHY ld mQt trong s5 nhirng cdng

ty ki6m toiin duoc UBCK ch6p thuqn, ld dcrn vi ki6m todn brio c6o tdi chinh n6m

20t4.

+ Chi d4o lua chon AOi tac cho thu6 mat bdng tdng trQt. Ri€ng eOi vcri mat bAng t6ng 1,

da lam viQc voi nhiAu eOi tac tuy nhi6n mirc giri dA xu6t cria d6i t6c kh6ng phu hqrp

v6i nhu cdu cho thu6 cria dcm vi. Do d6, HEQT dd chi d4o Ban di6u hanh COng ty
xem xdt phucrng 6n dAu tu, t.u khai thrlc.

+ Chi d4o tiiip t.uc theo d6i tinh hinh dAu tu t4i Ngdn hang Phucmg D6ng, lga chgn

thoi di6m hgrp lf d6 tho6i vdn, giao Gi6m d6c C6ng ty thgc hiQn.

+ Phdn cdng thenh vi6n HEQT, Bd LC Thf Hoang Mai vd 6ng Trdn Dodn Dfnh truong

Ban Kir5m sorit phu tr6ch gi6m s6t b6o c6o quy6t to6n v6n diu tu cho dr,r 6n CAi tq.o

vd ndng c6p kh6ch s4n. Do ld cdng trinh c6i t4o do d6 viQc ph6 duyQt cdc chi phi

ph6t sinh ndm ngodi dU toan ddu dugc HEQT cdn nhdc k! cang vd phd duyQt dung

thcri di6m, tuy nhidn kh6ng vugt tong mric dAu tu dd dugc duyQt ban dAu.

+ Ktit qud thqc hiQn gi6i the c6c chi nhffi: Cdng ty da nhan dugc th6ng b6o cria Sd

K6 ho4ch dAu tu TP. Ha ndi vC viQc chAm dut ho4t d6ng t4i chi nh6nh Trung tdm Du

,\,rt lich Saigon holidays chi nh6nh, tai s5 75A Thgy Khu6, Tdy H6, He NOi, hign tair' '. Cdng W dang ti6p t.uc hoan tdt thri tgc li6n quan vcyi So K6 ho4ch vd EAu tu
TP.HCM v6 viOc x6a tOn chi nh6nh tr6n gi6y chimg nh4n doanh nghiQp.

Gi6m s6t ho4t ttQng kinh doanh ndm20l4:

Do kh6ch s4n b6t d}iu ho4t dQng tt thdng 312014 do d6, trong nhirng thring ddu mcy crla do

anh hu&ng tinh hinh bi6n d6ng ho4t dQng kinh doanh it nhi6u c6 bitin dOng, kinh doanh

ndm20l4 dat duoc c6c chi ti6u sau:

. T6ng doanh thu :24.98t triQu d6ng;

Ldi trudc thuO :3 ty 844 triQu d6ng;
' Trong d6: + Ldi tir hbqt dQng kinh doanh : 2 ty 677 triQu d6ng;

+ Ph[ phuc vtt : I ty 16g niQu d6ng
c) Chudn bi tO chric DHDCE thudng ni6n ndm 2015:

- Thdi gian: 8h30, thri tu ngiry 221412014

- Dia di6m: LAu 10, phdng hop Apricot Khrich s4n Sdi Gon
41 - 47 Ddng Du, P. B€n Nghd eufln 1 TP.HCM

b)
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q.

d)

4.

Cdng trlc chi dao Quan tri tdi chinh: "

- Thr,rc hiQn vd chdp hdnh nghiOm chinh c6ng t6c quan lf tdi chinh vd t6 chric h4ch to6n

kti toan dring qui dinh cira ph6p lu{t. Chi d4o kip thcri trong vi6c hoach dinh vd c6n d6i
xl

ngu6n v6n vay phgc vg dU 6n, tir d6 c6 k0 ho4ch vay vdn hqp ly.

Phucrng hu6ng nhigm vp vd Cdng t6c chi d4o:

: Ndm 2015, HEQT tdp.trung chi d4o ph6t tri6n kinh doanh dAy manh ph6t trir-ln thucrng

hiQu dnm b6o doanh thu vd gia tdng gi|tri lqi fch cho t6t ci cd d6ng;

- Cap nhflt vd tritin khai srla t16i DiAu lQ COng ty phu hq'p Luft Doanh nghi€p c6 hiQu lgc

tu ngdy 0110712015. Hoan thiQn c6c quy ch6, quy dinh phu hgp vcri Lu4t hiQn hdnh.

- TiiSp t.uc thpc hiQn thtr tqc thay aOi gi6y ph6p ddng ky doanh nghiQp theo dirng thti t.uc

vd qui tlinh.

- Gi6m s6t viQc thgc hiQn c6c quy6t dinh ctra EHDCD trong ndm 2015 nhdm dim bAo

hopt dQng cira C6ng ty d4t dugc mpc ti6u, hodn thanh nhiem vU va phrit tri6n b6n vimg.

- Chi d4o khai th6c m{t bAng tang 1 b6ng hinh thric t.u kinh doanh ho{c cho thu6 mpt

bdog.

Tr€n ddy ld b6o c5o cira HDQT Cdng ty C6 pnan nracn sqn Sdi Gdn v0 tinh hinh COng ty

n1tm20l4. HEQT cam k6t sE thlrc hiQn nhi6m v.u mQt c6ch trung thgc, cAn trqng di6 tt6p img sp

mong dgi cira c6 d6ng, <Iem l4i lqi ich cao nh6t cho C6ng ty.

Kfnh trinh EHDCD th6ng qua. i',*
.''-*71
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CONG TY C6 PHAN KHACH SAN SAI CoN
4l - 47 D6ng Du, Phuong B€n Nghd Q.l TP.FICM

Ei6n thoai: (84) 08 38299 734 - Fax: (84) 08 38291 466

Thdnh ph6 H6 Chi Minh, ngay 01 thdng 4 nam 2015

sAo cAo cuA GrAM Doc cONc ry
.,,,) t.!. , 7. , , 7"V€ k€r qud kinh doanh ndm 2014 vd K€ hoach kinh doanh ndm 2015"

Trinh Dqi h\i D6ng cO dorg thadng ni€n ndm 2015

Kfnlt thwa: - Quy Cg tI6ng
- H/i d6ng Qudn tr!

Nim 2014, ngdnh du lich ViQt Nam n6i chung ctd d6n cluoc 7,87 tri€u luot kh6ch du lich
A .A

quOc t€, phtrc vu 38,5 tri6u luot kh6ch nQi dia. Trong d6, thi trud'ng Hdn Qudc vd Nhpt B6n dugc
d6nh gi6 ld hai thi trudng inbound tdng nhanh nh6t ve cd s6 lu'o.ng khrich vd t5c dd ting tnr6ng.

Ri€ng TP. HCM, d4t4,4 triQu h.rgt, tdngTYo so v6'i ndm 2013, chi6m 56% luo-ng kh6ch
qu6c t6 d6n ViQt Nam vd dqt 100% KH nim 2014. Cdngsu6t phong binh qu6n kh6i kh6ch san 3-
5 sao x6p xi 690/o, tuo-ng cluong cDng kj,ndm ngoiii, trong d6 th! truong kh6ch NhAt Ban t6ng
4Yo, Phbp tdng 4oh, Ddi loan tdng 6Yo, Malaysia tdng 3Yo. Ri6ng thi trud'ng khrich Nga nhfr'ng

th6ng cudi ndm2014 il6 vd dang sqt gi6m.

Kinh thua Quj CO d6ng, sau tho'i gian ngung hoat clQng dd cAi tao vd ndng c5p kh6ch san,

Uat OAu tir thring 3/2014 kh6ch san Sdi Gdn chinh th0'c di vdo hoat dOng vdi tdng s6 86 phdng
ti6n nghi,0l Nhd hdng sri'c chfra 250 kh6ch,02 phdng hdi nghi sri'c chiLa 100 - 150 khdch,0l
phong t@p the duc, Dich vu dua d6n sdn bay, vdn chuy6n kh6ch du lich, dlch vu Business
centre...Tinh hinh nhdn sr,rtfnh d6n tho'i di6m 31ll2l2}14ld 86 nguoi.,Trong.giai,doan ddu,vira
khai truong, Ban gi6m d6c cirng todn th€ CBCNV C6ng ty da r6t nhi6u n6 luc vd ph6n d6u d€ c6
duo-c ktit qui b6o c6o ct6n Qu! cO d6ng hdm nay.

r. nAo cAo vE vrEC THrJc HrpN NGHI euyET Er{DCD NAM 2014

l. Krit qui viQc ting vdn eli6u lQ: Cdng ty dd hodn t6t vigc ph6t hdnh c6 phitiu tbng v6n

di€u lQ vd chia c0 phAn cho ci5 d6ng hiQu hfr'u theo ti lQ l:1. V6n diCu lQ m6'i ld 35 ty 326

tri€u <l6ng. Tuy nhi€n, trong qu6 trinh thuc hi6n th0 tuc thay OOi ptrAn vdn di€u lQ trdn

giSy chf'ng nhdn doanh nghi€p, mdt sd thri tuc cAn duo-c b6 sung theo qui dinh, nQi dLrng

cti€u chinh duo. c b6o c6o cu th€ d€n Qu9 cO ddng trong td trinh sO OZlttr * DHDCD.

K
*$:'t,:,,
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2. KOt qui thqc hi6n gini thC cdc chi nhinh: COng ty dd nh6n duo. c thdng b6o cfra 56' l(6

hoach dAu tu TP. Hd nQi v€ vi€c ch6n-r dirt ho4t dOng t4i chi nh6nh Trr-rng tdm Du lich

Saigon holidays, tai sd ZSA Thuy I(hu€, Tdy H6, Hd NOi. Hi€n tai C0ng ty dang ti6p tuc

hodn tAt thri tr,rc li€n quan v6'i So K6 hoach vd EAu tu'TP.HCM vd viqc x6a t€n chi nh6ntr

'1tren gray cnung nnan doanh nghiQp. D€ nghi Quy cd dOng iry quyOn cho Gi6m dtic Cdng

ty ti6p tpc thgc hiQn cric thri tuc li€n quan d6 x6a tdn chi nh6nh tr€n Gi6y chilng nhdn

Doanh nghiQp.

Thr;c hiQn viQc thodi v5n cO phi6u Ngin hing Phuong Edng, do bi6n clQng cfia thi

trudng vd 6nh huong cfra ngdnh ngdn hdng trong giai doan hi€n nay, vi€c dAu tu s6p nh4p

c6c ngdn hdng gdy tam li e dd cho c6c nhd dAu tu, din dt5n giii mua r6t th6p, do v6y C6ng

ty chua chon du-o. c thoi diCm thich ho. p de tnoai vdn. D€ nghi Quf c6 d6ng iry quy€n cho

Ci6m d6c C6ng ty tiOp tqc theo d6i, lua chon thd'i di€m thich ho'p trong ndm 2015 dC

tho6i v6n.

Phuong 6n khai thric m{t bing ting mQt: Sau tho'i gian tim ki6m. dOi tac vd khdo s6t

tinh hinh cho thu€ m4t bing tai khu vuc Qu6n 1, Cdng ty dC trinh DHDCE hai phuong

6n:

+ Cho dOitiic thuO mdt bdng;
+ COng ty tu khai th6c kinh doanh, kinh phiddu tu dg kitin 4 tj,d6ng

D€ nghi Quy cO dOng uy quyen Chfi tich HDQT quyet dintr phuong 6n phtr hqp de

khai th6c m{t bing. Trud'ng ho. p Cdng ty tu khai th6c kinh doanh, d0 ngh! fy quy€n Gi6m
!Addc Cdng ty k;i ho. p cl6ng vay v6n ngdn hdng dO ddu tu' x6y drLng vd mua sdm c6ng cr,r,

duns cu.

nAo cAo KET euA KrNH DoANH NAM 2ol4

1. K6t qui kinh doanh ndm 2014:

3.

4.

il.

- Doanh thu thuAn

- Lgi nhu6n tru6'c thu6

- Lqi nhu4n sau thu6 (trir PPV):

- PhAn bO CCDC

- KhAu hao TSCD
A^- vay von ngan nang

- TrA v6n vay theo ho-p ddng

24.988.305.656d, dat 82.09% so KH ndm2014

3.844.713.300c1, dat 96,04% so KH ndm2014

2.125.570.154d, d4t 104,680A so KH nim 2014

2.033.374.339d

2.363.s 10.599d

28.204.829.928d

300.000.000d
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2. PhAn phdi lg'i nhufln nIm 2014:

- Trich thir lao HDQT vd BKS ndm 2014: 250.000.000d

Trich Qu! khen thu'o'ng l0% : 212.000.000d

- Lo. i nhudn cdn lai sau khi phdn phdi : 1.663.570.154d

Ndrn 2014,_do.Cdng W vay vOn ngdn hdng phuc vu cho du 5n do d6 phAn ldicon lai
sau khi phdn phdi dA nghi dugc gifl' lqi khdng chia c6 tf'c, dilng OC lam vdn luu ddng vd
trd v6n vay cho ngdn hdng.

nAo cAo euyET ToAN voN DAu rr/ DrJ AN *cAr r4o vA NANG cAp,:
1. 86o c6oquyiit tofn viin tl6u tu:

- TOng m0'c ddu tu dugc duy6t ngdy 15l8l?0lt: 68.224.921.000d. Trong d6:

+ Chi phi xdy dgng : 65.324.921.000d

+ Chi phf ddo tao : 2.900.000.000d

- Chi phf dAu tu cl€ nghi quy6t to6n: 63.272.376.654d. Cu the:

T6ng cQng Xiy drlng Thi6t bi Chi phi khic
Nguyen gi6 TSCD 57.520342.413 36.563.1 45.229 16.267.r 18.892 4.690.078.292

ThuO GTGT 5.7 s2.034.241

63.272.376.654

3.656.314.523 1.626.711.889

40.219.459.7 52 17.893.830.781

469.007.829

s.1s9.086.121

- Ch€nhCh€nh l€ch t6ng mri'c dAu tu cfuo. c duyQt so il€ nghi quy6t torin:
4.952.544.346d @hAnh l€ch gidm so vdi 6ng mdrc ddrittr dwqc duyQt cho fur dn).

2. Dqr ki6n k6 ho4ch thanh tofn tiiin vay ng0n hhng phgc vg cho d_g 6n:
-l " ,l -- Hqp d6ng vay ngdn hdng: 40 rj'd6ng; thdi h4n thanh to6n den 23101120t9.

- Thpc t6 da vay giii ngin cho dq 6n:28.204.829.928 d6ng
Trong ndm20l4,dd hodn tri fi6n vay: 300 tri6u d6ng

- Con lai phdi tri tiAn vay ngdn hdng: 21.904.929.928 d6ng

Cdn cri theo hqp d6ng vay v6i Ngdn hdng Viettin binh qudn m6i ndm phii
A,trd v6n vay khoing 5 ti d6ng (vcri ldi sudt hiQn nay 6,5voln1m), trong d6 c6ng tyt'

sir dung ngu6n vdn tu khdu hao tdi sdn c6 dinh dC tra. Ban diOu hdnh c6ng ty cdn
cir dp do6n vdo kC ho4ch kinh doanh ctra c6c ndm 2015 d6n 2017 virrn"Tr rlar-
thi dg kiOn s6 ti0n trd trudc ngodi hqp d6ng tu n6m 2015-20t7 lir 13"tj'd6ng.
Nhu vqy thoi gian hodn v6n vay ngdn hdng dg ki6n d6n cu6i nam 2017. (scrm
hon 01 ndm)

R'[iY \

nAu

dti S'1t{

i(ii}f{ ..

6;"2



i,; .

rv. KE HOA.CH KrNH DOANH NAM 201s

l. Kti ho4ch kinh doanh:
- Doanh thu : 36.000.000.000at; tdng 44.07% so TH nitm2014

- T6ng qu! lucrng k€ hoach: 7.900.000.000d

Ecrn gi6 qu! luong: ty lQ 25% tr0n doanh thr-r kinh doanh (trir doanh thu cho
thu€ m4t bdng)

- Phdn b6 cong cp, dr,rng cu : 4.311.400.000d;

- Khdu hao TSCE : 4.440.000.000d;

- Lqi nhudn rruoc thu€ : 5.508.978.318d;

- Lqi nhudn sau thu€ (tr* PPV): 3.189.403.088d; tdng 50,03% so TH 2014
Ar- Trd v6n vay cho ngAn hdng: 7.900.000.000d. Trong do:

+ Trd vijn vay theo hqp dOng : 4.000.000.000d

+ Trdv6nvay nhanh : 3.900.000.000d

K6 ho4ch ph6n phi5i lqi nhufln:

- Thtr lao HDQT vd BKS ndm 2015: 300.000.000d

- Trich Qu! khen thucmg : 318.900.000d

- c6 ruc ds ki6n 5%lm5i c6 pnAn : 1.766.300.000d

- Lqi nhu4n con lai sau khi phdn ph6i: 803.800.000d

DO nghi sau khi c6 k6t qud kinh do_anh thUc t€ ndm 2015, C6ng ty sd

trinh DHDCE quyOt dinh phucrng 6n cu th6.

B6o cio c{p nhit Luit Doanh nghiQp nim 2014 li6n quan sri'a tl6i Di€u lQ

- Lu4t doanh nghiQp 2014 duoc Qu6c h6i th6ng qua vdr chinh thuc hiQu lUc tu
ngdy 01/0712015, c6 mQt sO Oiem aOi mOi co li€n quan co bdn nhu:

+ Gi6y chung nhdn DKDN chi con 4 nQi dung so voi 10 nQi dung
tru6c ddy (bo muc ngdnh ngh€ kinh doanh, danh s6ch c6 dOng s6ng l4p, chi
nh6nh, vdn phong d4i diQn, dia di€rn kinh doanh...)

+ Ti 19 du lqp DHDCE ti 65% (Luflt DN 2005) xu6ng con 51% lil
cuQc hgp duoc tiOn hanh.... (Luflt DN 2014)

- Thay Odi ma nlng tliQn tho4i: Theo Thdng tu 2212014/TT-BTTTT Quy
hoach kho s6 vi6n th6ng do B0 Th6ng tin vd Truy0n th6ng ban hdnh sd c6
hiQu lqc tu ngdy 01,10312015 vd vi€c chuy6n d6i md viurg cua.59l63 tinh
thdnh sd diSn ra theo trmg giai do4n, trong vong 2 ndm. Thay d6i md vung
theo qui dinh. Vi vAy, d€ nghi Qu! c6 d6ng 90R nhQt th6ng tin tr€n c6c
phuong tiQn truydn th6ng hodc truy c{p h€ th6ng website cua C6ng ty d0
cAp nhat sd diQn thoai m6i cua C6ng ty.



4. Dq ki6n chi phf ph6t sinh trong nlm do bio tri hQ th6ng tli6u hda trung tim, .

chi phf mua s:im c6ng cg dttng cq bo sung, thay th6; ou'-tion se ti6n hnih
trong Qv! 2/2015

- 86o tri hQ th5ng di€u hoa trung tdm: 43.830.000d/euli
- Vfln hdnh hQ th6ng xtr ly nu6c thAi: 45.000.000d/ 6 th6ng
- Dy ki6n b6 sung hdng vdi thay th€: 354.000.000d (bao g6im drap, khdn,

khdn bdn, khdn 6n, 6o gh€ hQi nghi...)
T6ng c6ng ndm: 619.320.000d (iAu trdm muoi chin tri€u ba trdm hai mucyi

ngdn ddng)

V. PilIONG I{['ONG KINH DOANH NAM 2OI5Z

1. Phdng ngri:
- Duy tri m6i quan hQ voi c6c h6ng lir hdnh c6 ngu6n khdch 6n dinh nhtmg

kh6ng tao co chtl tru ti6n thi trucrng, tr6nh rui ro.
- TiOp tgc ph6t trir5n thi trucmg kh6ch online vd kh6ch Corporate
- Li0n kot cac trung tdm t6 chuc hdi nghi d0 c6 thi trucrng kh6ch da

qu6c tich vd co h6i ph6t tri6n thucrng hiQu.

- Einh kj,phdn tich vd so s6nh chi s6 thtrc hi€n so vdi k6 hoach, tu do kip
thoi di6u chinh chi6n lugc kinh doanh.

- Thucrng xuyOn ki6m ffa ch6t lugng dich vu phong th6ng qua qu6n ly trqc
ti0p vd bQ phan gi6m sdt v€ sinh cira C6ng ry.

2. Kinh doanh F&B:
- Lap k€ ho4ch vd theo dOi c6 muc d6 hdi long cria khdch khi str dung sin

phdm F&B tt d6 c6 phucrng 6n di€u chinh gi6 thdnh, ch6t lugng hqp ly.
- Li€n kOt quing bd dich vu thdng qua c6c k€nh truydn th6ng, hQ th6ng

internet, m?ng truc tuy6n...
- I(hai th6c dich v9 tiQc ngodi (outside cartering), t4n dung lqi th6 vi tri trung

tam, nhd hdng sang trgng, kh6ng gian Am 6p de ti0p cdn nhom kh6ch gia
dinh, cdng ty c6 nhu cAu d4t ti€c hop m6t, cu6i h6i...

3. Ngudn nhf,n lqc:
Nhdn h,rc ld yOu t6 quan trong dim b6o thr,rc hiQn t6t, dAy dri vd chuy6n nghiQp
khi tri€n khai thgc hi6n k€ hoach, do vdy c6ng ry s6 rd so6t d0 t6i k1i hqp d6ng
ho?c tuy6n dpng b6 sung m6t s6 vi tri quan trong. Ngodi ra, li€n quc goi nhdn
vi€n tham gia c6c lcrp ddo tao, ndng cao trinh dQ nghi€p vq d{c biQt ngoai ngir.

4. Quin ty tni chfnh - ki6m so{t chi phi:
+ Thr,rc hiQn dirng c6c qui dinh cira nhd nucrc vd c6ng t6c tdi chinh: quin ly v6n

vd ti6n mflt.

+ ThUc hiQn nghi€m tric nghia vu b6o c6o vd n6p c6c khoin thu6 theo qui dfnh.

dang
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+ Thucrng xuydn rh so6t vd quin l;i t6t c6c chi plii nhim tOi da hoa lgi nhu6n cho

dcrn vi, ddm bAo quydn loi cho c6 d6ng.

Cdng tic xf, hQi, mOi trudng, an ninh tr$t tu:
+ DAm bdo an ninh trat tu, phong ch6ng chdy n6 trong khdch san.

+ Thuc hiOn c6ng t6c v0 sinh m6i trucrng: phdn lo?i r6c tu dAu ra, dinh kj,ki6m
tra m6u nu6c thii, cdc hoa chat tAy rua d4t tiOu chuAn qui dinh.

+ Tdng cucrng xay drmg ltrc lugng tr"r vQ t4i don vi.
+ L4p qui trinh b0p, nhd hdng theo qui chuAn

Cdng tdc td chric Ding, Eoin th6:
^ , A, ,+ Sy ph6i hqp ch?t che cua tO chirc Ddng, C6ng Eoirn vd Eodn thanh ni6n t4i

dcn vi da g6p phAn lcrn thdnh c6ng trong viQc thqc hi6n t6t Nghi quytit Dai hQi
nl :. :^ .iE6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2014.

+ DAy manh vd ndng cao 1f thric cria CBCNV trong vi6c thuc hiQn vd quytit tam

th\.rc hiQn kti hoach md DHECE dd d0 ra.

+ Chdm lo vd gi&i quy6t kip thoi doi s6ng vQt chdt vd tinh thAn cua ngucri lao

dQng, ddng vi6n khich lQ nguoi lao dQng ph6t huy tinh s6ng tao" tinh thAn tr,r
gi6c cfrng nhu viOc ldm t6t trong timg c6 nh

P6 OANc HUY
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COng ty C6 phAn Khdch san Sdi Gdn

tsan KiSm Soit

Kinh otri:

Cpng Hda XE HQi Chi NghTa ViQt Nanr

Ddc lip - TW do - Hanh phric
***&&***

Tp, Hd Chl Minh ngey 2 thang 03 ndm 2015

- DAt Hq co DoNG
- HQt DONG aUAN rR!

BAo cAo GOA BAN KIEM soAT
vE uEc rHAM TRA rirun HINH rA cHINH NAM zo14

cUA cONG ry CO PHAN KHAcH SAN sAI cOIrI

j

- Cdn cr? vdo Di6u E cria C6ng ty Cd phAn Kh6ch sqn SAi Gdn.j-

- Cin cr? b5o cdo tAi chfnh c0a COng ty C6 phAn Kh6ch san Sdri Gdn di dugc
, .: j

Ktem toan.
i
i

i

- Cer? cr? b6o c5o t6ng f6t tinn hinh kinh doanh ndm 2014 cria,COng ty,'C6 phAn

Khdch san SAi Gdn.
i

-i
Ban Ki6dr so6t di tiSn hdrnh ki6m tra gi6m sdt mQt s6 nnh vr3c cu th6:

I

1. Ki{m soSt hoqt dQng: d6 xem x6t mr?c d0 hoat dQng hiQu qud cr}a COng
l&,ry. ,

2. lfidm soft b6o c6o tiri chfnh: xem x6t, ki6m tra m0c dO dang tin cfy cr3a

b5o c6o tii chinh.
3. Ki6m so6t tudn th&: xem x6t thr,rc hi€n c6c Ngh! Quy6t cfia Dai HQi D6ng

C6iD6ng, c6c ngh! quyet crla HDQT, dim bio vigc ch5p hinh c6c luflt le
. L . ! ! t < .. tvi 65c qui dinh ban hdnh duEc c6ng ty tuin thri vi hEp phdp

I
-i

A - K|EM SOAT HOAT DQNG:
i
l
t

Tinh hinhlkinh doanh nim 2014:
j

Ghi ti6u x€ no4cu zou THUc nlFn zora
So s6nh,TH vi KH

TuyQt dOi %

1. TONGDOANHTHU

- or uoarDQNG cHINH
..t,- DTPHIPHUCVU

2. CAC KHOAN GIAM TRI..P
-:

3.TONG CHI PHI
l.

- trong d0: KhAu hao

30.439.000.000

28.989.000.000

1.450.000.000

0

24.369.000.000

3.960.000.000

24.988.305.656

23.820.494.494

1.167.811.162

0

20.948.500.680

2.363.510.599

-5.450.694.344

-5.168.505.506

-zez.t 8e.aga
n
U

-3.420.499.320

-1.596.489.401

82%

82o/o

81o/o

86%

600/o

a
I
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4- Lgr NHUaN TLP HDKD CHINF{

- trong d0: PPV

5- LAr HOAT DQNG TAI CHINH

- trong 66,tdivaY

6- LEr NHUaN KHAC

7- LAI TRUOC THUE

- Lai tir hoat dQng kinh doanh
j

- Phf phUc vU

8- GOP kh6ng PPV

- Ty E GOP/Doanh thu KD
ch{nh. i

9- THUE TDPN

10- LAI SAU. THUE

- Lai tir hoa{ clQng kinh doanh

6.070.000.000

1.450.000.000

-2.066.628.000

2.066.628.000

4.003.372.000

2.553.372.000

1.450.000.000

8.s80.000.000

29,60%

880.741.840

3.122.630.160

1.991.630.160

1 .1 31 .000.000

3.532.600

564

4.039.804.976

1.167.811.162

-1.159.357.542

1.635.105.494

964.265.866

3.844.713.300

2.ozs.goz.rse

1.167.811j62

6.675.518.231

2g,o2yo

808,250,440

3,036,462,860
2,125,570,154

910,892,706

3,532,600

602

-2.030.{95.024

-282.188.838

907.270.458

431.522.506

964.265.866

-158.658.700

123.530.138

-282.188.838

-1.904.481.769

0

-31.822.384

(86,167,300)
133,939,994

(220J07,294)

67o/o

81%

56%

79o/o

96%

105o/o

81o/o

78%

95%

96%

97%
107%

81o/o- Phi phuc vH

11 - SO lugdg GP

t2 - Lft coi / c0 PHleu
j

;

i

T6ng doanlh thu crja COng ty thlpc hi€n nim 2014 E 24 ty 988 trieu ddng dqt82o/o so vdi
k6 hoach: Nguydn nhdn doanh thu kh6ng dqt so v6i ke hoach:

i

- C6ng suAt phdng dat 61,6%
j

I

^.,i.- Gia phong binh qudn: 888.794 d6ng/phdng (# 41,61 USD ti gi6 ngAy 31/1212014
\d:21.360 VND/USD.)

l

' . ^ X, r ! r .r I- Gi6 bhdng vd cdng suAt phdng cdn thAp chua dat duEc nhu k6 hoach d6 ra.

;- Doahh thu FB cdn thdp, dat 64.287o so vdi k6 hoach. Doanh thu crla nhd hAng
,.1 t

chfi iy6u phqc vr.r kh6ch in s6ng va kh6ch hQi ngh!. Lugng kh6ch dn Alacate ldr
t..:t

rAt thAp, doanh thu Alacart ndm 20141a 906 triQu.
I

I- Do {ay h ndm dAu ti6n dua vdo kinh doanh n€n khich sqn cOng gqp khdng it
kh6 khSn trong vi€c l5y lai th! phAn kh6ch tru6c ddy vd hcrn n*a bi inh hu0ng
b&i ri6c y6u t5 khdch quan nhu tinh hinh hinh chinh tr! tr6n Bi6n Dong, dich benh
ebolia t?i c6c nudc Chdu Phi hay nhu thdm hga mdy bay cOa hing hdng kh6ng
Mal{ysia, khring hoing chinh tri tai Ucaraina, dbng ti6n R0p cria Nga m6t gia Oa

lam iho luEng kh6ch di du tlch c6 phAn giim sft so vdi c6c ndm trudc.
I

-r ,1 ,,.
T6ng chi phi thWc hi€n trong ndm ldr: 20 t7,948 trieu Ci6ng trong d6:

:

I- Chi phf lucrng la 6 ry 420 trieu ddng chi6m ty le 26,950/otrdn.doanh thu.



- Chi ,phi khdu hao + COng cg dqrng cq phin O6 ta: 4 ty 396 tri€u chi6m ty lQ

17,59%.
:

GOp dat Q ty'.67s tri€u dbng chi6m E le 28Yo tr6n doanh thu.kinh doanh chinh.

Ldi tru6c inu6 tnwc hi€n duqc trong ndm li: 3 ty 844 tri€u dbng trong d6 lai tir hoat

dOng kinh iloanh li: 2 ty 676 tri€u ddng chi6m ry E 1 1,23o/o'

!

Thu nhip finh quan trdn mgt c6 phi6u lA: 602 tf6ng'

B - KIEM SOAT BAO CAO TAI CNIruN:
;

Cdn ct? bdo c6o tAi chinh ctia C6ng ty lap d5n ngdy 31t12t2014 dd duqc ki6m to6n b&i

C6ng ty TNHH KiSm to6n vA tu vAn UHY. S6 tieu nhu sau:

AtsAt't
sd cudt rV
3rlr2l2g14

sO oAu HArvr

orloll2or4
cttEHH tFctt TfF

e- rAt s itr neAru Han t7.316.069.927 23.707.238.347 (6.39t.168.520) -26.96%

l- fi6" 
"d 

.6c ktiodn tr-kfng drJdng fi6n 9:599.4d.7.O65 t0.228.852.200 (629.405.135) -6.15"4

lll- C6c kho6n r rdlthungdnhgn 2.983.953.912, 10.547.00r.597 0.s63.047.68s). .71.71%

lV- Hdng't6nkh6 645-il0.882 1,090.771.751 (445:660.859) '4O.6"1"

V- IAI s6n nsdn rqn kh6c 4.087.s57.968 r.M0.612.799 2.24;6.9:45.169 122,O87"

t- Cnipnittd trrrr6c ng 468.176.682 28.'166.848 440.009.834 1#2,16%

2- Thu6GTCTd{Qq $it1@ 3.594.4i!3.587 r.769.120.365 1.825.313.222 103,.|8%

3-Ihu6vd c6c
Nhd ntj6c

khodn'kh6c Phdithu
19.947.6W 38.325.586 t8.377.887 -47.95%

3-Tdis6n ngdn hsn khdc 5.000.000 5.000.000 0.00%

a- rAusAtt DALIA! 64.745.21r.507 26.765.18/,.26i6 3V;98O,927.241 r41..90%

u- rArsAH cd s NH 56.527.295.649 23.600At7.7& 32.925:;878;893 139.52%

'l-TSCD htlu hinl s.398.994.485 4.464.306.388 51.934.688.097 r 16333%

4-chtphfxdv@ 19.t36.1'1I.368 - 19.136.1 1 1.368 -100.m%

lV- C6c khodn ddu hrrd!-ghfn! d9l-hen- 2.794.900.000 2.794.900.000 0,00%

3- Ddu ru ddl hbn thqc 2.794.900.000 2.794.900.000 0,00%

V-Tdls6n ddl hgh khdc
I s.423.014.858 369.866.s10 5.053.148.348 1356,21%
:

l- Chl phitr6 tnUdc ddi hgn
I 5,'t23.014.858 21.2:16.510 5.101.798.348

2404636
%

2- Tdi sdn thud thu nh6p haqnlgi- 48.650;000 48.650.000 -100.0096

3-Tdis6nddlh rn khdc 300.0m.000 300.m0.000 0.00%

rdHecONcrA sAtt 82.061.28t.334 50.472.422.613 ,3t.588.858.721 52,59oi/"

NG u6HvOtt
;NdrPHR Til' 34.766.489.256 4.771:O78.748 30.055.410.508 637.9701"

r- rlO rleAnnar,l 6.r I1.659.327 4.711.O78.748 1.400.580-579 29.7301"

2- Phdiffi ngull!bql i 3A5 ]57 n41 1 A76m7.746 1.8:88.249.297 127.85%

26f.725.548 1927 82%
S- No,JOi r^nuo trb ti6n truoc 277.405.948 13.680.000

a- rnu6 vd cdc khodn Phdi nQP Nhd 389.139.763 1.0r9.362.283 - 6f,0.222.520 -61 ,83"tr

?



:i
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:t
tit

i

i

-l i r x . -rT6n! TAi sdn vdr Ngu6n v6n ctla C6ng ty d6n 31t12t2014 H 83 ti d6ng tang
62,590/0, tuVet O6itang 31 W 588 trieu ddng so vdi ndm 2013.

i

Tdi pdn vd ngu6n v6n ting do trong ndm COng ty da nhdn,dugc khoin vay cria
Ngdn hdng Viettinbank vdi s6 ti6n li^ 28.204.829.928 efdng theo hEp cl6ng tin dr,rng
trung han js5 1s..42,ao7atiol3-HDTDDA/NHcre24-KSSc ngay la,t6tzoli, r-ru" fu;
40 ty,, inoi ilan vay 60 thdng 65 giii ngdn cho Cbng trinh iira 

"r,bi 
knach san. 

-'=:- -'-- -
i
i

Trong ndm2014, Cdng ty da trd duEc ldivay: 1 ty 635 tri€u vd 300 tri€u nE g6c.

l-r
NE ivay d6n 31l12l2AM cdn:27 ti 904 triQu ddng. Theo b6o c6o crja Ban Di6u

hrinh thi dqr tinh s6 ti6n vay ndy sE duEc tdt to6n trong ndm 2017. Nhu vay td C6ng ty
d5o han kljodn ng ndry sdm mQt ndm so vdihEp ddng vay 5 nim.

Trorig nim C6ng ry da hach toiin ting tAi sdn vd c6ng cr,r dr,rng cqr tir c6ng trinh
x6y dr;ng vdi s6 ti6n ld: 57 t9,528 triQu cl6ng trong d6:

i

- Tdng Tdi sdn c6 dinh: 51 ty 101 triQu d6ng.
I

l. ^ -l- Tan$ c6ng cq dqrng cr,r: 6 ty 426 trigu ddng.
l

,I

D6ni3111212014 luqng ti6n mat cria COng ty cdn: I tY 59g triQu ddng trong d6.-r i^ti6n gfri nq6n hdrng c6 ky han ld: 8 t! 803 triQu dang clugc gfri tqi ngdn hdng oOng
thucrng Chi nh6nh 7.

. Va tinh hinh quyiSt toin c6ng trinh:
i

'-l 1 . -x- T6ng mfc ddu tu duEc duyQt 68 ty 224 trigu cfdng, trong do chi phi ddo tao td
,,n y d6ng.

;,

nr.Jdc

5- Phditrd noud;i lod d6no 85/.466.426 sst.ztqJaT ffi2.791.639 143,13"4
6- Chi ohf ohdi tid 568,901,860 1.357.248.990 - 788.347.130 -58,08%
9- Coc kho6n phditrd. phdi nQp ngon
hon khoc , u5.o14.4A3 264.682.161 184.332.242 70.71"4
1l- QUV khen thUdns vd ph0c lQi 2l 

.|.973.884
231.E22.781 - 19.948.897 -9,6004

rt- l'td oAlHent 28.654.829.929 28.654.829.929
3- Phdi hd ddi hbn khdc 750.000.000 750,000.000
4- Voy vd nd ocii nqn 27.904.829.V29 27.q)4.829.E29
e- vdN cn0 s6xgu 47.294.792.078 45.75t.343.865 r.533.448.213 3,35%
l- v6r.r cx0 s6 rlUu 47.294.792.078 45.76t.34i1.855 r.533.448.2t3 3,35%
t- vdn ddu tu c0o chri sd huu 35.326.000.000 17.662,969.959 17.663.030.041 I00.00%
3- Vdn kh6c c0o ch0 sd h0u 1.868,174.955 1.868.174.955 0.00%
7- QuV ddu hr phdt tridn 1.537 ,067.A72 1.537.067.072 0,00%
8- QuV dU phdnb tdichlnh 1.766.296,996 1.7&.296.996 0.00%
l0- LOi nhuon chUo phdn phdi 6.797.253.055 22.q26.834.883 - 16.129.581.828 -7035%

r6rue cOue rueudru v6nr 82.061.281.334 50.472.422.513 3t.588.858.72r 62,59oh



:

i,/

- T6ng gi6 tr! ki6m todn c6ng trinh: 63 ty 272trieu ddng.
.

D6n nay C6ng ty da thr,rc hi€n xong c6ng t6c ki6m to6n vdr dang chd Cdng ty
kiSm todn jph6t hanh b6o c6o 06 tap hd scr quy6t todn v6n dAu tu trinh Ban ki6m sodt
thAm dinh.:

Li€n quan d6n c6ng trinh tinh d6n 31t12l2}14, g6ng ty cdn 3.594.433.587 ddng

ti6n thu6 GTGT c0a c6ng trinh dua duEc hodn. D6 nghi C6ng ty ti6n hdnh hoAn thu6

trong niml2015.

C - KIEM SOAT TUAN THO:

1. Thrlc hiQn Ngh! quy6t Dai hqi c6 d6ng ndm 2013 C6ng ty da ti6n hdnh srla ch0a
vA lthdch san chinh thr?c di vdo hoat dQng tU 113t2014. VA chi phf dAu tu sira
chfra HOi dbng quin tr!, Ban cli6u hAnh cfd bdm theo Nghi quy6t DHCD O6 thuc
hi€n vd f6t q0a lA kh6ng vuEt mrlc cfiu tu ph€ duyQt.

' in: ch0 y6u li6n quan d5n c6c nQidung:2. Trol'r9 ndm HDQT dd hqp 4 ldn: ch0 y6u li6n qt

g T6 chr?c dai hOi c6 d6ng thudng ni6n ndm 2019.

o Tdng v6n di6u E tU 17 ty 663 triQu d6ng Fn 35 ty 326 triQu ddng tir ngu6n
lqi nhufln d6 tai qua cdc nim. => C6ng ty de hodn tdt tnd tuc trong thdng
10 ndm 2014.

ThOng qua phuong 5n cho ddi tdc thu6 mft bang tAng tret dien tich
231m2, thoi hAn thu€ 5 ndm, gi6 thu6 6 thdng dAu ld 45 USD/m2, COng ty
h6 trq ti6n thud 40 ngdy d6 sfra chi?a. Tir thdng thft 7 d6n th6ng thu 24
gi6 thu€ h 55USD/m2; tir thdng thO 25 d6n h6t hqp ddng gid thu€ lir:
57,75 USD/m2.

O6i vOi phucrng 6n kinh doanh mqt btng tAng 1: HDQT ctdng i 0y quyAn

cho Chrj tich HDQT vir Gi6m Cf6c quy6t dlnh phuong 5n thu6 hoic trr kinh
doanh theo hudng hiQu qud nh6t cho cOng ty. N5u cho thud gid thu6 t6i
thi6u nn6t ta 25 UsD/th6ng/m2. => Hi€n tgi Ban di6u hdnh dang t€p
phuvng 6n khaithdc kinh doanh.

I

o
I

j

I

:

I
a

i

o COng t6c quy6t to6n c6ng trinh st}a chira kh6ch sqn.

D - Nhin ket a Kicn nsh!:

Qui c6ng tdc thdm tra tinh hinh kinh doanh, b6o c6o tdi chinh ndm 2014 c0a
COng ty; E*an Ki6m so6t nhqn th6y Gdng ty da chAp hinh c6c Ng!'r! quy6t crja Dai hQi c6

d6ng, HQildbng'qudn tr! vd cAc quy dlnh cfia nhA nudc vd tai chinh vA quin lf hoat
d0ng c0a COng ty dai chfing giao dlch tr6n sin chrlng kho6n.

Theo ddnh gi6 c0a C6ng ty ki6m torin dQc lQp "Beio c6o tdi chinh cia C6ng ry de

phdn 6nh irung thvc vd hqp lY'trdn cdc khfa cqnh trgng ydu."



q

KiiSn ngh!: .

gai inQi c6 dOng th6ng qua bdo c5o tdri chinh ndm 2014 cho C6ng ty.

Ngay 26t1112014, Qu6c hQi da th6ng qua LuQt Doanh nghiQp nim 2014, c6 hi€u
trrc k6 ttr 01t712015. Luflt mcvi co thay d6i d6 ngh! C6ng 1y cqp nh?t trinh Dai hoi

96 gOnS chinh sfra Di6u.lQ cho phir hEp.

K6 tir ngey 11112015, Th6ng tw ZOOtZO14rrT-BTi vA hufng d5n ch6 d0'k6 toSn
doahh ngnigp c6 hieu l1rc. DB ngh! COng ty chinh srla phAn mdm f6 toan O6

hgcl'r todn theo dfng quy ctlnh.

C6rtg ty lap tfuj tUc hoAn thud GTGT.
{

r ran Trgng.
{

i

r

Thinh vi6n
I

1.

2.

3.

4.

i

Hulnh llhi Minh
I
i
!
I

i
i.a
i
I

Ban Ki6m soit
Tru&ng ban Thinh vi€n

w@
NguyQt Trln Dodn Dlnh Nguy6n Nggc Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHÁCH SẠN SÀI GÒN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------  ---------------- 

  Tp Hồ Chí Minh, ngày  01   tháng 4  năm 2015 

 

BẢNG SO SÁNH  

NHỮNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO  

ĐIỀU LỆ TRƯỚC VÀ SAU KHI THAY ĐỔI 

 
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được 

Quốc hội thông qua tại số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2015; 

- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. 

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

được Quốc hội thông qua tại số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 7 năm 2015. Nay, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đề nghị Quý Cổ đông xem xét thông qua 

các nội dung điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau: 

Điều lệ trước khi thay đổi Điều lệ sau khi thay đổi 

Điều 1.  Giải thích thuật ngữ Điều 1.  Giải thích thuật ngữ 

b) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được 

Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 

2005; 

b) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc 

hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

đ)  Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập 

cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý 

do tin tưởng rằng các thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản 

lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng 

các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 

Luật Doanh nghiệp hoặc Hội 

đồng quản trị hành động hoặc có ý 

định hành động ngoài phạm vi 

quyền hạn của mình; 

đ)  Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập 

cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý 

do tin tưởng rằng các thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản 

lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng 

các nghĩa vụ của họ theo Điều 136 

Luật Doanh nghiệp hoặc Hội 

đồng quản trị hành động hoặc có ý 

định hành động ngoài phạm vi 

quyền hạn của mình; 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 



a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

số thành viên Hội đồng quản trị còn 

lại như quy định tại Điểm c Khoản 

3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu 

quy định tại Điểm d và Điểm đ 

Khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị 

không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại Điểm a 

Khoản 4 Điều này thì trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 

Ban kiểm soát phải thay thế Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 

5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Điểm b Khoản 4 

Điều này thì trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định 

tại Điểm d Khoản 3 Điều này có 

quyền thay thế Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 

6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. 

 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

số thành viên Hội đồng quản trị còn 

lại như quy định tại Điểm c Khoản 

3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu 

quy định tại Điểm d và Điểm đ 

Khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị 

không triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại Điểm a 

Khoản 4 Điều này thì trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 

Ban kiểm soát phải thay thế Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 

5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Điểm b Khoản 4 

Điều này thì trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định 

tại Điểm d Khoản 3 Điều này có 

quyền thay thế Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 

6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

bất thường thông qua quyết định về các 

vấn đề sau: 

p)  Công ty hoặc các chi nhánh của 

Công ty ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại khoản 1 

Điều 120 Luật Doanh nghiệp với 

giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi 

phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

bất thường thông qua quyết định về các 

vấn đề sau: 

p)  Công ty hoặc các chi nhánh của 

Công ty ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại khoản 1 

Điều 162 Luật Doanh nghiệp với 

giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi 

phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản 



của Công ty và các chi nhánh của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

của Công ty và các chi nhánh của 

Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm toán; 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp và thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp và thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông 

2.  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ 

điều kiện tham gia và biểu quyết tại 

đại hội  chậm nhất ba mươi (30) 

ngày trước ngày bắt đầu tiến hành 

Đại hội đồng cổ đông; chương trình 

họp, và các tài liệu theo quy định 

phù hợp với luật pháp và các quy 

định của Công ty; 

 

3.  Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi 

cho tất cả cổ đông, ít nhất mười lăm 

(15) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ. 

Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu 

liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu 

quyết tại ĐH được gửi cho các cổ đông 

và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu 

không được gởi kèm thông báo mời 

họp, thông báo mời họp phải nêu rõ địa 

chỉ trang thông tin điển tử để các cổ 

đông có thể tiếp cận. 

  

2.  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ 

điều kiện tham gia và biểu quyết tại 

đại hội  chậm nhất mười năm ngày 

(15) ngày trước ngày bắt đầu tiến 

hành Đại hội đồng cổ đông; 

chương trình họp, và các tài liệu 

theo quy định phù hợp với luật 

pháp và các quy định của Công ty; 

(điều 137 LDN cho phép 05 ngày) 

3. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi 

cho tất cả cổ đông, chậm nhất mười 

(10) ngày trước khai mạc. Thông báo 

mời họp phải được gửi kèm theo các tài 

liệu được qui định tài Điều 139 Luật 

Doanh nghiệp 2014. 

 Tài liệu họp và thông báo mời họp 

được đăng tải lên trang thông tin 

điện tử của Công ty  

(Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 139 cho phép 

Công ty đăng tải các tài liệu theo thông báo 

mời họp lên trang thông tin điện tử của Công 

ty thay vì gửi trực tiếp.) 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại 

biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại 

biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 



phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 

đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc 

họp.  Đại hội đồng cổ đông phải được 

triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ nhất.  Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến 

hành khi có thành viên tham dự là các 

cổ đông và những đại diện được uỷ 

quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm 

mươi mốt phần trăm (51%) cổ phần 

có quyền biểu 

phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 

đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc 

họp.  Đại hội đồng cổ đông phải được 

triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ nhất.  Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến 

hành khi có thành viên tham dự là các 

cổ đông và những đại diện được uỷ 

quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba 

mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có 

quyền biểu 

(Theo điều 141 LDN) 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

8. Quyết định được thông qua theo hình 

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 

bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 

thuận và có giá trị như quyết định được 

thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

 

8. Quyết định được thông qua theo hình 

thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 

năm mươi mốt phần trăm (51%) 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

chấp thuận và có giá trị như quyết định 

được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

(Theo Khoản 4 Điều  144 LDN) 

Điều 51. Ngày hiệu lực Điều 51. Ngày hiệu lực 

Bản Điều lệ này gồm XXI Chương 51 Điều 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Khách sạn Sài Gòn nhất trí thông 

qua ngày 02 tháng 10 năm 2013 và 

sửa đổi bổ sung phần vốn điều lệ 

ngày 14 tháng 4 năm 2014 tại Công ty 

Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của 

Điều lệ này. 

 

Bản Điều lệ này gồm XXI Chương 51 Điều 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Khách sạn Sài Gòn nhất trí thông 

qua ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại 

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn  

và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 

kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. 
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cONc rYco pnAN

xnAcn sAN sAr coNI
ceNG HoA xA ngl cnu Ncnia vrET NAM

EQc lfp - Tr; do - H4nh phrftc

C0ng ty C6 ph6n Kh6ch s4n Sdi Gdn

4l-47 D6ng Du, Phudmg B6n Ngh6, auan 1, TP.HCM

SO OfOOSS0255 do Sd KC ho4ch vi DAu tu Tp.Hd Chi Minh c6p

thri 1 I ngiry 2910512013.

Bdt ddu lric 08 gio 30 phirt ngdy 22 thang 4 ndm2015

LAu 10, phdng hgp Lotus C6ng ty C6 phan fhach s4n Sdi Gdn

Theo Chuong trinh Dai hQi CO dOng thuong ni6n ndm 2015.

HQi il6ng Quan Tri, Ban Ki6m so6t, Ban Giem d6c cung Quy c6

d6ng theo danh s6ch chdt ngdy 2613/2015.

6ng TRAN HUY THANG - Chr tich HDeT

Be CAO THI THUY VAN - Truong ban Thu kj

56: 07 IBB-DHDCE26'5 TP. HO Ch[ Minh, ngdy 22 thdng 4 ndm 2015

BIEN BAN
DAr HQr BoNC CO DoNG TTLIONG NrEN

NAM zors

TOn Doanh nghiep

Eia chi

Gi6y chung nhAn DKDN
ngiry l2l04ll994,thay AOi nn
Thoi gian hgp

Eia di€m hgp

Chucmg trinh vd nQi dung

Thanh phan tham dg

Chfr tga Dai h6i:

Thuky Dai hQi:

DIEN BIEN DAI HgI ,.

lryI. TII0 TUC KIIAr MAC D4r Hgr /ia-/
1. eAt eAu tU 8h30, tdt chc6c Quf cO d6ng theo danh s6ch ch6t ngiry 261312015 den th.* dglf;i

Eai hQi deu dusc huong ddn etin bdn t5 t6n, hodn t6t ttni r.uc ddng k)t th;;;; ,rtili ; k!. 
-

\iti.,liqu. \q
2. Bant6 chric Eai hQi b6o cilokitim tra tinh G lQ cria E?i hQi, nQi dung b6o ckonhu sau:

Tdng sO cO d6ng vd nguoi dugc iry quy6n tham dp ld 14 cO d6ng, dai dien cho2.649.480 cO

phan, chitim 75 o t6ng s6 cO phen c6 quy6n bi6u quytit cta C6ng ty.

Cdn cri Khoan 2, Di6u 18 Ei6u lQ Cdng ty CO ptran thacn san Sdi Gdn vd Khoan I DiAu
102 o0,al-u{t Doanh NghiQp, cdng ty dri diAu kiQn do tii5n hanh Dai hOi.

3. Ong Tr6n Huy Thdng - Cht tga cuQc hgp dC xu6t vd 6y y ki6n Dai hQi ddng CO tl6ng bi$u
quyi5t d6 biu Doan chri tich, Doan Thu ky vd Ban Ki6m phi6u nhu sau:

3.1 ThAnh phan Ooan Chir t!ch:

- Ong Trdn Huy Thdng : Chri tich HDeT, Chri tga

- Ong Kim Odhner Anders : Thdnh vi6n HDeT

- Ong E6 Dang Huy : Gi6m dOc C6ng ty
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3.2 ThAnh phdn Dodn Thu k;f:

- Ba Cab Thi Thriy Vdn : Thu $f HEQT, Trudmg Ban

- BeNguySn Thi Mai : UY vi6n

3.3 Thanh phdn nan ki6m phitiu:

- Ba Hulnh Thi Minh NguyQt: Uy vi6n Ban Ki6m so5t, Tru&ng Ban

- Bd Nguy6n Thu Sucrng : Ph6 phdng K6 to:in, try vi6n

- Ong Trinh Hoang Nhan : UY vi6n

Quy cO ddng hiQn dien dA ntr6t tri 100% bi6u quyi5t d6ng y cho Dodn Cht tich, Eoan Thu

ky vd Ban ki0m phi6u.

4. Thdng qua Quy cfre lam viQc vd Chucng trinh Dai hQi

Ong TrAn Huy Thdng, thay mflt Doan Chtr tich th6ng qua Quy cht5 vd Chuong trinh Dpi

hQi, CO d6ng hiQn diQn da bi6u quy6t ntr6t tri 100% d6ng f.
Il. cAc sAo cAo rniNn BAY T4l D+I HQI

1. $ng TrAn Huy Thdng, Chtr tich HEQT, thay m{t HDQT trinh bdy B6o c6o cira HQi ddng

Quan trindm 2014 (Bdo cdo dinh kdm)

2. $ng D5 Dang Huy, Gi6m c16c Cdng ty, b6o c6o v0 viQc thgc hiQnNghi quy6t EHDCE ndm

2015;k6t qu6 kinh doanh ndm20l4 vd Kti ho4ch kinh doanh ndm 2015 (Bdo cdo dinh kdm)

3. Ong Trdn Ooan Dinh, Trucrng Ban Ki6m soiit 86o c6o ho4t <tQng cria Ban Ki6m so6t trong

n1m20l4 vd 86o c6o thAm tra quytit torin v6n dAu tu c6ng trinh cii tao vd ndng cAp khfch

s4n Sai Gin. (Bdo cdo dinh kdm)

lrr. PHAN THAo LU,IN cAc ro rnixn:
- Sau khi hng nghe c6c B6o c5o du-o. c trinh bdy t4i E4i h$i, Ong Trdn Huy Thdng tii5p t.uc

chri tri th6o lu{n c6c nQi dung li€n quan d6n c6c Td hinh.

rv. BrEU QrrvET cAc ro tninu:
1. N6i dune xin f ki6n bi6u quv6t cho pfc Td trinh nhu sau:

1.1 Td trinh s6 0+fttr-DHECDo gdm cic nQi dung:

- 86o c6o ho4t <tQng cira HDQT rrh, ZOt+,

- 86o c6o cira Ban Ki€m so6t ndm 2014;

- 86o c6o tii chinh dd dugc kii5m toan ndm 2014 boi Cdng ty KiSm to6n vd Tu
l .,---,

v6n UHY;

- 86o c6o ctnBan Girim d6c C6ng ty vO viQc thUc hien Nghi quy6t DHDCD ndm

2014 vitk6t qu6 ho4t dQng kinh doanh ndm20l4;

- Phucrng 6n ph6n ptrOi tqi nhudn ndm20l4;

- 86o c6o quy6t toan v6n dAu tu dU 6n cii tpo vi ndng c6p kh6ch s4n Sdi Gdn 
'

- KC ho4ch kinh doanh ndm20l5; qu! lucrng ndm 2015 theo ti 1925%tr6n doanh

thu kinh doanh vd phucrng an phdn ptrOi tqi nhuan ndm2015;

- Mric chi thir lao HEQT vd BKS ndm 2015;



- Uy quy0n HDQT lqa chon dcrn vi ki€m toan cho crii 86o c6o tdi chinh ndm

2015 trong s0 c6c Cdng ty ki6m to6n dugc BO Tai chinh vd UBCK chtip thuqn.

1.2 Tir trinh sti 0slttr-EHDCD: Diiju chinh nQi dung tr6n Gidy Chfng nh$n Edng

ky doanh nghiQp vd viQc tlng v5n tlidu lQ, cg th6:

- V6n di6u lQ tr6n gi6y ph6p hiQn tpi: 18.000.000.000 d6ng

- VOn diAu lg xin tliOu chinh: 35.326.000.000 d6ng

V6n diAu l9 thUc t6 cria c6ng ty hiQn nay ld 17.663.000.000 d6ng, ch€nh
lQch 337.000.000 ddng so v6i s6 v6n diOu lQ tr6n Gi6y chimg nhan dang kf doanh nghiQp
(18.000.000.000 d6ng)

Phdn ch6nh lQch 337.000.000 d6ng so vcri sd v6n diAu lQ tr6n Gi6y chrmg nhdn ddng

kf doanh nghiQp (18.000.000.000 d6ng) ld s0 ch6nh lQch gi6 trf doanh nghiQp khi ti6n hanh
,l r I 1 t i r r.^ i \ a ! Y r^n- 1c6 phAn h6a doanh nghiep nhi nu6c vdo n[m 1997 chua dugc di6u chinh. 56 ch6nh lQch

niy dd duo. c BQ Tdi chfnh d6ng f cho c6n tru vdo ph6n v6n Nhi nu6c theo c6ng vdn sO

4983 TCITCDN ngdy 24lllll998 cira BQ Tdi chinh.

Do d6, nay c6ng ty thgc hiQn tdng v6n do phAt hanh tdng thdm 1.166.300 c6 phiOu

theo fj' lQ 1:1 cho cO d6ng hiQn hiru dugc chia ldm2 phdn vn thpc hiQn nhu sau:

+ phdn 1: sfr dsng 33.700 c6 phitiu AC Ur: d6p phan chOnh lQch v6n di6u lQ thgc ti5 v<ri

v6n di6u lQ trdn Gi6y chimg nhfln ddng kf doanh nghiQp (18.000.000.000 d6ng) dd n€u.

+ Phdn 2: str dgng 1.732.600 cO phi6u cdn l4i dC tang vdn diAu l9 fir 18.000.000.000

ddng thnnh 35.326.000.000 d6ng ld s6 v6n thpc tO cira c6ng ty sau khi tdng vdn

I . x a.A ,r ^ ,i r r A
ViQc chia c6 phi€u tdng th0m thanh 2 ph6n dC xri ly phdn ch6nh lQch gita sd v6n thgc td vd

sO v6n h6n Gi6y chimg nh{n ddng ky doanh nghiQp. Sau khi tdng v6n, s6 v6tt thUc tti cria

c6ng ty <hing bdng s6 v6n di0u lg trdn Gi6y chimg nhan dAng ky doanh nghiQp. QuyAn lqi
cria cO ddng dugc gift nguy6n, kh6ng thay d6i, nhu v{y, t6ng sd v6n diAu lQ sau khi tdng:

35.326.000.000 i16ng.

- Sira eOi pieu 5 Di€u 19 cria Cdng ty: V6n diAu. lQ .moi .cria C6ng ty ld ffi
35.326.000.000 d6ng. SO v6n niy dugc chia thdnh 3.532.600 cO phan ph6 thdng. MQnh gi6 '::l
m6i co pnan ta 1o.ooo <16ng. jii;;T

- Ui quyCn HDQT vd Gi6m dOc COng ty chiu tr6ch nhiQm ti6n hanh c6c thir t.uc thay l.il
AOi vOn dieu lQ moi theo dring qui dinh cira Ph6p lu{t sau khi hoan t6t viQc ph6t henh. r:'ir l

Al iii
1.3 Td trinh s6 06fttr-DIIDCD: B6 sung, sfra d6i Didu lQ C6ng fy Cd phin khdch ;;{6

-=:::
s4n Siri Gdn pht hgp Lu{t Doanh nghiQp nim20l4.

2. Eai hdi tlfl ti6n hirnh bi6u quyiit thdns qua c{c ndi dune:

2.1 Bi6u quy6t Tir trinh sii O4ffTr-DHECD:
a. Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng cria HEQT n1rn20l4

Eai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cd phdn, chiiim 100% sii cA phdn bi€u quy€t thuvA.

Kh6ng tdn thdnh: 0 cd phdn, chi6m 0 % sii c6 phdn bi€u quydt thuvd.

b. Th6ng qua c6c Biio c6o cira Gi6m ddc COng ty trong ndm20l4: V0 viQc thUc hiqn
i. ^,,^^^Nghi quy€t DHDCD trong ndm 2014, g6m c6c n6i dung:

+ Hoan t6t viec tdng vi5n diCu l9 vd chia c6 phdn cho c6 dOng hiQu hiru theo ti
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a ' 
10 1:1. V6n di6u le m6i ld 35 ty 326 triQu d6n!. Tuy nhi6n, trong qu6 trinh thqc

hiQn thir tsc thay aOi pfrAn v6n diAu lQ tr6n gi6y chimg nhQn doanh nghiQp, C6ng ty

cAn di6u chinh mQt s6 thi tpc theo qui cfinh, nQi dung di6u chinh duoc b6o c6o cp

th0 d6n Quy c0 ddng trong td tdnh sO OS/ttt - EHDCD.

+ KOt qu6 thgc hiQn giai th0 c6c chi nhanh: Cdng ty da nh{n dugc th6ng b6o

cira Sd Kti hoach dAu tu TP. He nQi v0 viQc ch6m dut hopt dQng tai chi nhanh

Trung tdm Du lich Saigon holidays Chi nhdnh, tai s6 75A Thlry Khu6, Tay H6, Ha

NQi, hiQn t4i Cdng ty dang ti6p tpc hoan t6t thri fuc 1i6n quan voi Sd K6 hoach vd

DAu tu TP.HCM vd viQc x6a tOn chi nh6nh trOn gi6y chimg nhan doanh nghiQp. DA

nghi Quf cO d6ng iry quy6n cho Gi6m d6c C6ng ty ti6p tpc thlrc hiQn c6c thf t.uc

li6n quan dti x6a t6n chi nhrinh trOn Gi6y chrmg nhQn Doanh nghiQp.

+ Thgc hiQn viQc tho6i vi5n c6 phi0u NgAn hang Phucrng D6ng, do biOn dQng

cria thi trudng vd anh huong ctra ngdnh ngdn hdng trong giai do4n hiQn nay, viQc

dAu tu s6p nh4p c6c ngdn hang gdy t6m lf e dd cho c6c nhd ddu tu, dAn d6n gi6

mua r6tth6p,do v4-y C6ng ty chua chgn duoc thoi di6m thich hgp dC thoai v6n.

Xin yf ki6n cd d6ng, clC nghi riy quy6n Gi6m d6c Cdng ty tii5p tgc theo d6i vd chgn

thoi diOm thich hgp trong nnm 2015 dC thoai vOn.

D9i hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chi\m 100% sii cd phdn bi€u quy€t thuvA.

Kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chidm 0 % sii c6 phdn bi€u quydt thuvd.

c. Phucrng an khai th6c mit bing tdng mQt: Sau thoi gian tim ki6m eOi tac vd khdo s6t

tinh hinh cho thu6 m4t bing t4i khu fuc Quan 1, COng ry de trinh DHDCD hai

phucrng 6n:

- Cho AOi tac thu6 m4t bdng;
- COng ty t1r khai th6c kinh doanh, kinh phi ddu tu dU ki6n 4 ff d6ng

De nghi Quy c6 ttdng try quy6n Chir tich HDQT quyi5t <tinh phucrng 6n phu hA'p gC

khai th6c mat bdng. Trucrng hgrp Cdng-ty t.u khai thdc-kinh doanh, dC nghi iry quy6n

Giem d6c COng ty kV hqp d6ng vay v6n ngAn hang de dAu tu xdy dpg vd mua sim
c6ng cg, dung cu.

Dai h$i bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cd phdn, chiiim 100%q sii cA phan bi€u quyiit thuvi.
Kh\ng tdn thdnh: 0 c6 phin, chi6m 0 % s6 c6 phdn bt€u quy€t thuvd.

d. V6 ho4t dQng kinh doanh ndm2014

- Doanh thu thu6n : 24.988.305.656d, dqt 82.09% so KH ndm 2014

Lql nhuan tru6c thuis 3.844.713.300d, d4t 96.04% so KH ndn20t4

- Lqi nhufn sau thu6 (tru PPV): 2.125.570.154d, d4t 104.68%so KH narnZOi'4

- Phan bO CCDC

- Kh6u hao TSCE

: 2.033.374.339d,

: 2.363.510.599d

- Vay v6n ngdn hdng :28.204.829.928d
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& - Tra v5n vay theo hqp d6ng: 300.000.000d

Dpi hQi bieu quyiit
Tdn thdnh: 2.649.480 cti phdn, chiAm 100% s6 cO phan bi€u quy\t thuvi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 ci| ph,in, chi€m 0 % sO c6 phdn bi€u quyAt thu vi.

e. Th6ng qua B5o c6o tdi chinh dd du-o. c ki€m toan ndm20l4 boi COng ty Ki6m toan

vd Tu vdn UttY.
Eai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.460 cii phdn, chiiim 99.9992% sA cA phan bi€u quyh thu vi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 cO phdn, chi€m 0% sii c6 phdn bi€u quydt thuvi.
Kh6ngy ki6n: 20 cO phdn, 0.0008% sii cA phan bieu quy€t thuvi.

f. Th6ng qua B6o c6o ctra Ban Ki6m so6t ndm 2014

DAi hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cii phdn, chiiim 100% sii cO phan biAu quyAt thuvi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 ci5 phtin, chiiim 0 % sd c6 phdn biAu EryAt thu vi.

g. Thdng qua phucmg an ph6n ptrOi tqi nhuQn ndm20l4:
- Trich thir lao HDQT vd BKS ndm20l4 : 250.000.000tI

- Trich Qu! khen thuong 10% : 212.000.000d

- Lqi nhuan cdn 14i sau khi phan ph6i :1.663.570.154d

Dpi hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cd phdn, chi6m 100% sii c6 phdn bi\u quydt thu vd.

. Khing tdn thdnh: 0 cii phdn, chidm 0% sO c6 phin bi€u quyAt thu v6.

^^h. Th6ng qua quy6t to6n v6n ddu tu dU 6n Cii tqo vd ndng cdp khdch sqn Sdi Gdn:
- T6ng mric dAu tu dugc duyQt ngdy l518/2011:68.224.92L 000d. Trong d6:

+ Chi phi xdy dr,mg :65.324.921.000d

+ Chi phi ddo t4o : 2.900.000.000d

- Chi phf tIAu tu tld nghi quy6t toin: 63.272.376.654d. Cu th6:

+ Chi phf x6'y l1p : 39.890.566.692d

+ Chi phi thitit bi :18.222.723.840d

+ Chi phi quan lf dU rln : 1.086.766.481d

+ TuvdndAutuXD 3.633.4s4.234d

+ Chi phf kh6c : 438.865.407d ('lI vlu Prrr Nr4v . . fJu.uvJ.Tv, u ";--- Ch6nh lQch t6ng mfc dAu tu dugc duyQt so d6 nghi quy6t toSn:4.952.544.346d

(ChLnh lech gidm so voi tdng mthc ddu tu daqc duyQt cho dtt (in).

Eai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chi€m 100% si| c6 phdn biAu quyiit thu vi.
Khdng tdn thdnh: 0 cii phin, chidm 0 % sii c6 ph,in bi1u quy€t thu vi.

i. K6 hoach kinh doanh ndm 2015

- Doanh thu : 36.000.000.000d

- T6ng qu! lucrng kd ho4ch : 7.900.000.000d

- Qul lucrng : Ti lQ 25Yo tr€n doanh thu kinh doanh (tru doinnh thu
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cho thu€ m{t bdng).

- Phdn b6 c6ng cU, dung cu : 4.37T.400.000d

- KhAu hao TSCD : 4.440.000.000d

- Lqi nhu$n tru6c thu6 : 5.508.978.318d

- Lqi nhuan sau thu6 Qr* PPn : 3.189.403.088d; tFng 50.03%so TH 2014

- Tri v6n vay cho ngdn hdng : 7.900.000.000d. Trong d6:

+ Trd v6n vay theo hqp d6ng: 4.000.000.000d

+ Trdv6nvavnhanh : 3.900.000.000d

Dai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cO phdn, chiiim 100% sA c6 phan biAu quydt thu vd.

Kh6ng tdn thdnh: 0 ci| phdn, chiiim 0 % sd c6 phdn biAu quyiit thu vi.

KO ho4ch ph6n phdi lqi nhu?n ndm 2015:

- Thn ho HDQT vd BKS ndm 2015

- Trich Quf khen thucrng

- CO tuc dg ki€n 5%lm6i cO pnan

- Lqi nhufln cdn l4i sau khi phan phdi

300.000.000d

318.900.000d

1.766.300.000d

803.800.000d

Dai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.460 ci5 phdn, chi€m 99.9992% sii cA phan bfiu quyAt thu vi.
Kh|6ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chidm 0% sii cd phdn biei quyet thu-vd.

Kh6ng !, ki€n: 20 cti phdn, 0.0008% sii cA phin bi€u quy€t thu vi.

k. Mric chi thir lao HEQT vd BKS ndm20I5
- Tht lao HDQT vd BKS ndm 2015: 300 triQu d6ng

D3i hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.460 c6 phdn, chi€m 99.9992% sii cA phdn bi€u quyet thu vd.

Kh6ng tdn thdnh: 0 cO phdn, chiiim 0% sii c6 phdn bi€u quy€t thuvi.
Kh6ng y kiiin: 20 cO phdn, 0.0008% s6 cA phdn bi€u quydt thu vi.

l. Uy quy6n HEQT lua chon dcrn vi ki6m toSn cho c6c 86o c6o tii chinh ndm 2015

trong si5 c6c C6ng ty ki6m toiin du-o. c B9 Tai chinh vd UBCK chdp thufln.
Dpi hQi bi6u quyiit
Tdn thdnh: 2.649.460 c6 phdn, chiiim 99.9992% sd cA phdn bt€u quy* thu vd.

Kh)ng tdn thdnh: 0 cd phdn, chiiim 0% s6 c6 phdn biAu quyAt thu vi.
Kh6ng y kiiin: 20 c6 phdn, 0.0008% si5 c6 phan bi€u quy& thu vi.

2.2Biiiuquy6t Td trinh sii 0sfttr-DHDCD: Didu chinh nQi dung tr6n Gi6y Chfng
nh$n Ding lry doanh nghiQp vd viQc ting viin tlidu lQ.

Tdng vdn di6u lQ, thay d6i nQi dung trdn GPDKDN; Ui quy0n HDQT vd Girlm ddc
C6ng ty chiu tr6ch nhiQm tiiSn hanh c6c thtr tgc thay O6i vOn Aieu lQ mcri theo dring qui
dinh cira Ph6p luflt sau khi hodn tdt viQc ph6t hanh c6 phitiu.

Dpi hQi bi6u quy5t
Tdn thdnh: 2.649.480 c6 phdn, chiAm 100% s6 cii phdn bi\u quy€t thu vi.
Kh6ng tdn thdnh; 0 c6 phdn, chi€m 0 % sii c6 phdn bi€u quy& thuvi.
Khdng c6 y ki€n: 0 cd phdn, chi\m 0 % sii cii phdn bi€u quy€t thuvi.
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2.3 Bi6u quyiit Td ti'inh sii 06/TT.-DHECE: B5 sung, sira tl0i Eii)u lQ Cbng ty CO

phAn khfch s4n Sii Gdn pht"hqp Lu$t Doanh nghiQp nim 2014.

Thay d6i c6c n6i dung cAn stra dOi, b6 sung duoc trinh bdy trong B6ng so sdnh Ei0u

lQ hiqn hanh vd EiAu lQ sau khi stra ddi vd thay d6i c6c d6n chii5u trong Di€u lQ hiQn tai

t6i c6c Didu, Di6m, Khoan tucrng img vdi Luflt Doanh nghiOp ntun2014, C6c nQi dung

sira d6i, b6 sung Di6u le C6ng ty chinh thric c6 hiQu h,ic tu ngdy 0110712015. Uy quyAn

Chti tich HDQT vd Gi6m dOc C6ng ty chiu tr6ch nhiQm ti6n hanh c6c thri tgc thay ddi

di6u lQ mcri theo dring qui dinh cta PhSp lu{t.
Eai hQi bi6u quy6t
Tdn thdnh: 2.649.480 cO phdn, chi6m 100% s6 cO phan bi€u quyAt thuvi.
Kh6ng tdn thdnh: 0 c6 phdn, chihm 0 % sii cii phdn bi€u quy€t thu v€.

Khing c6 y kiAn: 0 cd phdn, chiim 0 % sd c6 phdn bi€u quyAt thuvd.

v. tnu rVC nf na4c DAr HQI

Dai hQi d6ng Cd d6ng dd tan thanh rc}% th6ng qua Bi6n b6n hgp Eai hQi d6ng Co

ddng thudng niOn ndm 2015.

Phi6n hqp Dai hQi dAng Cd dOng thucrng ni6n ndm 2015 ctra C6ng ty CO phan fnacn

san Sdi Gon dd k6t thric vdo h6i 11 gio 00 phirt, ngity 22 th6ng 4 ndm 2015.

Bi0n ban ndy g6m 07 trang, duo. c 14p thanh 06 bin chinh, Chir tga phi6n hgp vd Trucmg

Ban thu ky cung li€n d6i chiu trdch nhiQm vA tinh trung thgc, chinh x6c ctra nQi dung Bi6n

ban ndy.

T/]VI BAN THt' ICf'
TRTIOI{G BAN /

./'r\

CAO THI THUY VAN

Dai diQn cO ddng: Bd Dang Thi L9 Li€u.
-\j/-L

, ,. A. -;.Dpi diQn Ban Ki6m so6t: Ong Trdn Dodn Einh

rIcH

TRAN HTIY THANG

1/7


	Cong bo Nghi quyet DHDCD 2015_signed
	Cong bo Nghi quyet DHDCD 2015
	NQ hop DHDCD.PDF_signed
	Bao cao tai DHDCD

	Bang so sanh bo sung Dieu le moi

	BB hop DHDCD

		2015-04-24T13:26:38+0700
	ĐỖ ĐĂNG HUY




