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Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thảo 
luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cổ đông 
tham dự, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm 
phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% 
tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy 
chế của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần 
chiếm 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành 
là 18.681.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia 
biểu quyết với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT Chỉ tiêu
Kế hoạch  
năm 2015

Thực hiện 
năm 2015

% Thực hiện 
/kế hoạch

I Tổng Giá trị SXKD 354.805 417.942 117,79%
1 Giá trị xây lắp 80.000 85.795 107,2%
2 Giá trị thu phí 274.805 332.147 120,87%
II Tổng Doanh thu 297.823 333.826 112,09%
1 DT bán hàng và CCDV 258.914 303.450 117,20%
2 DT nội bộ 37.559 28.413 75,65%
3 DT tài chính và DT khác 1.350 1.963 145,41%

III Lợi nhuận trước thuế 45.500 60.828 133,69%
IV Đầu tư các dự án 173.115 91.107 52,63%
V Cổ tức 10%-12% 12% 100%

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Công ty trong năm 2016 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.681.050 cổ 
phần chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết với 
các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT Chỉ tiêu
Thực hiện 
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2016

A B 1 2
I Tổng Giá trị SXKD 417.942 427.064
1 Gía trị xây lắp  85.795 90.564
2 Giá trị thu phí 332.147 336.500
II Một số chỉ tiêu tài chính
1 Doanh thu 333.826 376.218
2 Lợi nhuận trước thuế 60.828 61.000

III Tổng giá trị đầu tư 91.107 220.260
IV Cổ tức 12% 10%-12%














