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D.I.C GROUP 
  COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

           Soá : 01/NQ-ÑHÑCÑ.2011                               Vuõng Taøu, Ngaøy  9  thaùng  4  naêm 2011 
                  

 
 

NGHÒ QUYEÁT 
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2011 

COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4  
 ----------------------------------------- 

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4 
 

-    Caên cöù Luaät Doanh nghieäp ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 29/11/2005;     

- Caên cöù ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn DIC soá 4  

- Caên cöù noäi dung caùc tôø trình vaø baùo caùo do Hội ñoàng quaûn trò, Ban kiểm soát và ban 
ñiều hành trình baøy ñã ñược thông qua. 

- Caên cöù caùc noäi dung thaûo luaän vaø bieåu quyeát taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ngaøy 9 thaùng 4 
naêm 2011. 

          Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân năm 2011 của Coâng ty coå phaàn DIC soá 4 ngaøy 
9/4/2011 ñaõ thaûo luaän vaø nhaát trí bieåu quyeát thoâng qua caùc quyeát nghò sau :  

   

QUYEÁT NGHÒ 

1/ . Thoâng qua keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2010 vôùi caùc chæ tieâu chính sau :  
 

      Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2010 do 
Toång giaùm ñoác Coâng ty trình baøy vôùi caùc chæ tieâu chuû yeáu sau :  
 

            - Giá tr ị tổng sản lượng ñạt 250 tỷ ñồng bằng 108,7% so với kế hoạch và tăng 75,4 % 
so với năm 2009. 

- Tổng doanh thu ñạt 180,946 tỷ ñồng bằng 100 % so với kế hoạch và tăng 67,62 % so 
với năm 2009. 

- Lợi nhuận sau thuế: 10,637 tỷ ñồng bằng 106,37% so với kế hoạch, tăng 34,49 % so 
với năm 2009. 

- Nguồn vốn ñầu tư dự án: 8,7 tỷ ñồng, bằng 17,8 % so với kế hoạch năm, giá trị thực 
hiện tương ñương năm 2009. Việc nguồn vốn ñầu tư ñạt thấp so với kế hoạch là do năm 2010 
công ty chưa chi trả tiền ñền bù GPMB dự án cụm công nghiệp Tam Phước 1 và chuyển vốn ñầu 
tư sang năm 2011 thực hiện.  

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2.779 ñồng, tăng 38,9% so với kế hoạch. 

2/. Thoâng qua keá hoaïch SXKD naêm 2011 vôùi caùc chæ tieâu chính sau : 

 Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua phöông höôùng keá hoaïch naêm 2011 vôùi caùc chæ tieâu chuû yeáu 
sau:  
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 - Giá trị tổng sản lượng : 260 tỷ ñồng bằng 104 % so với năm 2010. 
 - Tổng doanh thu: 190 tỷ ñồng bằng 105% so với năm 2010. 
              Trong ñó : + Xây lắp : 168 tỷ ñồng 
                                + Sản xuất cửa nhựa lõi thép : 11 tỷ ñồng  
                                + Doanh thu tài chính : 1 tỷ ñồng  
                                + Doanh thu Bất ñộng sản : 10 tỷ ñồng  
 - Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ ñồng bằng 94 %  so với năm 2010 
 - Nguồn vốn ñầu tư dự án : 52 tỷ ñồng bằng 598 % so với năm 2010 
           - Nộp ngân sách : 19 tỷ ñồng bằng 103 % so với năm 2010 

           - Thu nhập người lao ñộng : 5,8 triệu ñồng/người/tháng bằng 107 % so với 2010       

           - Chia cổ tức cho cổ ñông 15% - 18% 

          Thông qua kế hoạch mở rộng quy mô hoạt ñộng của Công ty bằng việc thành lập 2 ñơn vị 
sản xuất kinh doanh trực thuộc, giao ban ñiều hành báo cáo phương án trình HĐQT quyết ñịnh. 

3/. Thoâng qua baùo caùo hoaït ñoäng cuûa HÑQT naêm 2010  

      Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua baùo caùo hoaït ñoäng cuûa HÑQT naêm 2010 vaø phöông höôùng 
nhieäm vuï naêm 2011.      

4/. Thoâng qua baùo caùo taøi chính năm 2010 ñaõ kieåm toaùn   

      Ñaïi hoäi ñaõ nhaát trí thoâng qua baùo caùo taøi chính kieåm toaùn naêm 2010 ñöôïc kieåm toaùn bôûi 
Coâng ty TNHH dòch vuï tö vaán taøi chính keá toaùn vaø kieåm toaùn Nam Vieät goàm :  

-  Baùo caùo của ñôn vị kiểm toaùn. 

-  Bảng caân ñối kế toaùn 

-  Baùo caùo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

-  Baùo caùo lưu chuyển tiền tệ  

-  Bản thuyết minh baùo caùo taøi chính  

5/. Thoâng qua baùo caùo cuûa ban kieåm soaùt 

       Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua baùo caùo cuûa ban kieåm soaùt veà thaåm tra tình hình hoaït ñoäng 
cuûa Coâng ty naêm 2010 vaø thaåm tra baùo caùo taøi chính naêm 2010. 

6/. Thoâng qua vieäc phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2010 
 

- Tổng lợi nhuận sau thuế :            11.771.886.599 ñồng 
  Trong ñó :  
- Lợi nhuận năm 2010 là :            10.637.247.731 ñồng 
- Lợi nhuận năm 2009 còn lại là :             1.134.638.868 ñồng 
 

-  Thông qua việc phân phối,trích lập các quỹ : 10.541.924.320 ñồng      
       Chi tiết như sau : 

- Quỹ  dự phòng tài chính ( bằng 5 % lợi nhuận năm 2010) :         531.862.387 ñồng 
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 15 % lợi nhuận năm 2010):           1.595.587.160 ñồng 
- Quỹ ñầu tư phát triển (bằng 10 % lợi nhuận năm 2010 - gồm 
   501.261.476 ñồng thuế TNDN ñược miễn giảm năm 2010) :           1.063.724.773 ñồng 
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- Chia cổ tức cho cổ ñông (bằng tiền ) với tỷ lệ 15 % vốn ñiều lệ  
   ((5.000.000 CP – 99.500 CP quỹ) x 10.000 x  15 %) :             7.350.750.000 ñồng  

-  Lợi nhuận ñể lại chưa phân phối  :                1.229.962.279 ñồng      

7/. Thoâng qua keá hoaïch chi traû thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2011. 

Ñaïi hoäi nhaát trí thoâng qua keá hoaïch chi traû thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2011 nhö sau : 
 

Keá hoaïch 
STT Chöùc danh 

Soá 
ngöôøi Thuø lao  

ngöôøi/thaùng 
Thuø lao  
ngöôøi/naêm 

Toång thuø lao 
1 naêm 

1 Chuû tòch HÑQT 1 3.500.000 42.000.000 42.000.000 
2 Thaønh vieân HÑQT 4 2.500.000 30.000.000 120.000.000 
3 Tröôûng ban kieåm soaùt 1 2.000.000 24.000.000 24.000.000 
4 Thaønh vieân ban kieåm soaùt 2 1.000.000 12.000.000 24.000.000 
5 Thö kyù Hoäi ñoàng quaûn trò 1 1.000.000 12.000.000 12.000.000 

Toång coäng    222.000.000 

8/. Thoâng qua vieäc uûy quyeàn cho HÑQT ñöôïc pheâ duyeät caùc döï aùn trong naêm 2011 thuoäc 
thaåm quyeàn cuûa Ñaïi hoäi ñồng coå ñoâng.  

       Ñeå chuû ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh vaø taän duïng ñöôïc thôøi cô, cô hoäi ñaàu tö, Ñaïi hoäi 
ñoàng coå ñoâng uûy quyeàn cho HÑQT coâng ty ñöôïc pheâ duyeät caùc döï aùn thuoäc thaåm quyeàn 
quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng trong naêm 2011 neáu Hoäi ñoàng quaûn trò laäp döï aùn, kieåm 
tra tính toaùn xeùt thaáy döï aùn coù hieäu quaû, tuy nhiên HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ ñông lớn và cổ 
ñông chiến lược trước khi thực hiện. 

9/. Thoâng qua tôø trình löïa choïn ñôn vò kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2011. 

Ñaïi hoäi coå ñoâng thoáng nhaát uûy quyeàn cho Ban Toång giaùm ñoác löïa choïn vaø thöông thaûo kyù hôïp 
ñoàng vôùi moät trong soá caùc Coâng ty kieåm toaùn sau ñeå kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2011 :   

- Coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Nam Vieät. 
- Coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Phía Nam. 
- Coâng ty TNHH Kieåm toaùn VACO 
- Coâng ty TNHH Kieåm toaùn AS 

Ñaïi hoäi thoáng nhaát giao cho HÑQT, Ban kieåm soaùt vaø Ban ñieàu haønh coâng ty coù traùch 
nhieäm trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû cao nhaát tinh thaàn vaø noäi dung caùc quyeát nghò trong 
nghò quyeát naøy. Nghò quyeát naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy 9/4/2011.  

 

 
 
 
Nôi nhaän :  

- Coå ñoâng coâng ty 

- UBCKNN/Sôû GDCKKHN 
- HÑQT, BKS,Ban TGÑ          
- Löu Thö kyù.         
 

T/M ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2011                                                       
CHUÛ TOÏA ÑAÏI HOÄI 
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