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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2012
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội
đồng cổ đông lần thứ nhất thông ngày 22/12/2006, sửa đổi, bổ sung lần 1 tại Đại
hội đồng cổ đông ngày 04/4/2008 và sửa đổi, bổ sung lần 2 tại Đại hội đồng cổ
đông ngày 28/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 27/4/2012;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1:
1.1 Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tổng giá trị sản lượng
: 38,677 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tư vấn
: 34,237 tỷ đồng
- Tổng chi phí
: 32,238 tỷ đồng
- Lao động bình quân
: 134 người
- Tổng quỹ lương
: 16,191 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân
: 10,069 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế
: 2,647 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước
: 5,024 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế
: 1,892 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 7,6%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ SH : 9,9%
1.2 Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2011 của
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
1.3 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Đánh giá thực trạng công
tác quản lý kinh doanh năm 2011 ở Công ty.
1.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty
của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.
1.5 Thông qua Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ
tiêu chính như sau:
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- Tổng giá trị sản lượng
- Tổng doanh thu
- Lao động bình quân
- Tổng quỹ lương
- Tiền lương bình quân
- Lợi nhuận trước thuế
- Nộp Ngân sách nhà nước
- Cổ tức

: 41,897 tỷ đồng
: 30,153 tỷ đồng
: 110 người
: 18,147 tỷ đồng
: 11,185triệu đồng/người/tháng
: 3,015 tỷ đồng
: 4,523 tỷ đồng
: 1,4 tỷ đồng (7%/ cổ phiếu).

6. Thông qua việc việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011
như sau:
- Trích lập các quỹ:
+ Quỹ dự phòng tài chính 10% :
189.190.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%:
189.190.000 đồng
+ Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển:
113.518.886 đồng
- Chi trả cổ tức (7% vốn ĐT của CSH):
1.400.000.000 đồng
7. Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:
1. Chủ tịch HĐQT:
2. Các ủy viên HĐQT:
3. Trưởng Ban kiểm soát:
4. Ủy viên BKS:
5. Thư ký Công ty:

3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

đồng/tháng
đồng/tháng
đồng/tháng
đồng/tháng
đồng/tháng

8. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ lần 3 và bổ sung ngành
nghề kinh doanh của Công ty.
* Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ gồm:
1. Sửa đổi Mục 1, Điều 3 - Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo yêu cầu mã
hóa ngành nghề cho phù hợp với quy định về Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam.
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 17 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương
trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và khoản 4 Điều 46 - Báo cáo
hàng năm, sáu tháng và hàng quý: bỏ cụm từ: “trường hợp Công ty có website”
do hiện nay Công ty đã lập website: idico-incon.com.vn
3. Sửa đổi, bổ sung mục (a) khoản 3 Điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ
của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị Công ty nắm rõ tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Bổ sung mục (d) khoản 3 Điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội
đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc tổ chức
quản lý và điều hành hoạt động Công ty của Ban điều hành tuân thủ đúng các
định chế quản lý và định mức nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.
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