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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam những năm qua đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định
(năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,5%). Bên cạnh đó Việt Nam đang trong quá
trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tiềm
lực phát triển của kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tốt cho các năm tiếp theo. Đó là cơ
hội phát triển với ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2008 diễn biến của nền kinh tế Thế giới phức tạp đã
tác động bất lợi đến kinh tế trong nước. Giá cả của cổ phiếu trên thị trường bị ảnh
hưởng bởi những yếu tố rủi ro hệ thống của nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng
kinh tế, lãi suất tiền gởi ngân hàng, tình hình lạm phát và tỷ giá hối đoái.

2. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh
Địa bàn thi công của Công ty trải rộng trên khắp các địa phương trong cả nước, làm
phân tán lực lượng sản xuất của Công ty. Ngoài ra, thị trường xây dựng hiện nay đang
có sự cạnh tranh nhiều mặt giữa các đơn vị xây dựng. Hiện nay, do quy mô của Công
ty còn nhỏ nên vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dự án lớn. Mặt khác,
đối với lĩnh vực kinh doanh địa ốc là lĩnh vực cần vốn đầu tư lớn cho nên ngoài vốn tự
có Công ty cần lượng vốn đối ứng để thực hiện dự án đầu tư.
Theo dự báo của IMF, khả năng giá nhiên liệu (xăng, dầu,) còn tăng cao nữa và có thể
đứng ở mức cao trong thời gian dài. Mặt khác sự biến động của các chi phí nguyên vật
liệu xây dựng đầu vào (xi măng, sắt, thép…) sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp,
đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2008, biến động lớn của
giá các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực xây dựng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ
thi công của các công trình dự án mà công ty đang thực hiện.

3. Rủi ro về dự án
Hiện tại Công ty đang là chủ đầu tư của các dự án trong lĩnh vực Bất động sản, Khu
công nghiệp và dự án thiết bị chuyên ngành, các dự án này cần một lượng vốn lớn để
đầu tư, trong khi vốn chủ sở hữu của Công ty còn thấp. Đây là một khó khăn trong quá
trình triển khai các dự án này.
Đồng thời, do đặc thù của dự án bất động sản, dự án khu dân cư phụ thuộc nhiều vào
chính sách vĩ mô của nhà nước, tính thanh khoản thấp và tâm lý của khách hàng. Vì
vậy, Công ty xác định các nhân tố này cũng ảnh hưởng đến rủi ro của doanh nghiệp
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
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4. Rủi ro về luật pháp
Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới v.v… liên quan đến hoạt động
của ngành và quy định liên quan đến Luật đất đai có thể ảnh hưởng tới Công ty.
Chứng khoán và thị trường chứng khoán là những lĩnh vực còn rất mới mẻ. Luật và
các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình hoàn thiện,
do đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty.

5. Rủi ro khác
Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ
tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn
hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.
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NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết
Ông Bùi Dương Hùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Văn Nga

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông Hoàng Chí Phúc

Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông Trần Đình Tuấn

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với
thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn
Ông NGUYỄN HỒNG NAM

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng
khoán Sài Gòn (SSI) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần
Licogi 16. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên
Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các
thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần LICOGI 16 cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM


Công ty: Công ty Cổ phần LICOGI 16



TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh



ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông



HĐQT: Hội đồng quản trị



SXKD: Sản xuất kinh doanh



TSCĐ: Tài sản cố định



UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Sở GDCK Tp.HCM: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây
dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi) được thành lập theo quyết định số 427/QĐ – BXD ngày
08/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng trên cơ sở tổ chức lại Chi Nhánh của Tổng Công ty
Xây dựng và Phát triển Hạ tầng tại Tp Hồ Chí Minh.
Ngay từ khi thành lập Công ty đã chú trọng thu hút, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công
nhân lành nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực và khẳng định vị thế
của mình trên thị trường.
Bằng phương pháp tổ chức thi công chuyên nghiệp, luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng công
trình, hiện nay Công ty là một trong các Nhà thầu có uy tín và được nhiều Chủ đầu tư tín
nhiệm.
Với mục tiêu đa dạng hoá ngành nghề, Công ty còn là Chủ đầu tư Dự án khu dân cư Long
Tân 4 giai đoạn, tổng diện tích 240ha thuộc thành phố mới Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, Dự án
khu dân cư Trung tâm thương mại Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
dự án Nhà văn phòng tại 24A Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, HCM; dự án Trường cao
đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật LICOGI tại Nghi Sơn- Thanh Hóa; dự án khu công nghiệp luyện
kim tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa; Dự án dây chuyền thiết bị bê tông đầm lăn tại
thủy Điện Bản Chát.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước thành
Công ty cổ phần. Năm 2005 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2006 Công
ty Xây dựng số 16 chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 theo Quyết định số
327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 và Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 31/5/2006 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở
Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp ngày 02/06/2006.
-

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Tên giao dịch đối ngoại:

LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch viết tắt:

LICOGI 16

Logo Công ty

LIC OG I 16

-

Trụ sở giao dịch của Công ty:


Địa chỉ: 49B Phan Đăng Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM



Điện thoại: (84.8) 8 411 375 – (84.8)2445477 Fax: (84.8) 8 411 376
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Email: cc16@hcm.vnn.vn



Mã số thuế: 0302310209



Nơi mở tài khoản:

TT



Bản cáo bạch

Website: www.licogi16.com

Ngân hàng giao dịch

Số tài khoản

1

Nông nghiệp và phát triển nông thôn- CN Đông Sài Gòn

2

Ngân hàng liên doanh Lào- việt

Ghi chú

6280.00.030192

VND

040.00.7300.00097.4

USD

Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao
thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các
công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình. Sản xuất, mua bán
vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương
phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng; cốp pha định hình, dàn giáo,
khung nhà công nghiệp (không sản xuất, gia công tại trụ sở). Mua bán, cho thuê thiết bị
vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư. Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, các sản phẩm
cơ khí và kết cấu định hình. Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật
khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Mua bán máy móc, vật tư ngành xây
dựng. Thí nghiệm vật liệu xây dựng. Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp. Đào tạo nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo cao đẳng. Giáo
dục trung học phổ thông.


Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng



Quá trình thay đổi vốn điều lệ:
Bảng 1: Quá trình thay đổi vốn điều lệ

Thời gian kết
thúc đợt tăng
vốn

Vốn điều lệ
trước khi tăng
(VNĐ)

Giá trị tăng
(VNĐ)

30/12/2006

12.000.000.000

13.000.000.000

Vốn điều lệ sau
khi tăng (VNĐ)

25.000.000.000

Phương thức

Chào bán ra công chúng.
Bán cho CBNV, Cổ đông hiện
hữu, cổ đông chiến lược, bán
riêng lẻ cho các Nhà đầu tư lớn
theo Nghị quyết ĐHĐCD ngày
07/02/2007.

30/06/2007

25.000.000.000

31.500.000.000 56.500.000.000

30/03/2008

56.500.000.000

79.500.000.000 136.000.000.000 Chào bán ra công chúng theo
Giấy chứng nhận chào bán cổ
phiếu ra công chúng số
232/UBCK-GCN ngày
29/11/2007

(Nguồn: Licogi 16)
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Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/7/2008
Bảng 2: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 30/7/2008 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
Số lượng cổ đông

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ trọng (%)

A. Cổ đông Nhà nước

1

1.584.000

11.65

B. Cổ đông trong Công ty

82

1.887.851

13,88

- Cổ đông hội đồng quản trị (trong đó có
3 thành viên Ban Tổng giám đốc)

06

875.785

6,44

- Ban Tổng Giám đốc

01

10.000

0,073

- Ban Kiểm soát

01

11.167

0,082

- Kế toán trưởng

01

3.848

0,028

- Cổ phiếu quỹ

01

216.500

1,59

- Cán bộ CNV

72

770.551

5,66

C. Cổ đông ngoài Công ty

242

10.128.149

74,47

- Cổ đông trong nước

215

6.196.108

45,56

+ Cá nhân

200

2.829.314

20,80

+ Tổ chức

15

3.366.794

24,76

- Cổ đông nước ngoài

27

3.932.041

28,91

+ Cá nhân

16

512.347

3,77

+ Tổ chức

11

3.419.694

25,14

Tổng cộng (A+B+C)

325

13.600.000

100
(Nguồn: Licogi 16)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty
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Hình 1: Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty Cổ phần
Licogi 16

Văn
phòng
Công
ty

Công ty
Cổ Phần
Cơ khí
Licogi16

Công ty
Cổ
phần
Licogi

Công ty
Cổ
phần
Licogi

Công ty
Cổ
phần
Licogi

Công ty
Cổ
phần
Licogi

16.1

16.2

16.5

16.6

Cty CP
ĐT & PT
Hạ tầng
Nghi Sơn

Cty
TNHH
XD-TMDV Điền
Phước

Cty
Cổ phần
Tư vấn đầu
tư Licogi
16.8

 Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16


Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, đường số 2, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng
Nai.



Điện thoại: 061.560816



Email: cokhi_nhontrach@vnn.vn



Vốn điệu lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao thông,
thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình hạ
tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi
trường, nền móng công trình, sản xuất, công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi
trường. Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo,
khung nhà công nghiệp. Dịch vụ sửa chữa lắp đạt máy móc, thiết bị các sản phẩm cơ
khí và kết cấu định hình.



Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, LICOGI 16 nắm giữ 40% cổ phần.

Fax: 061.560815

 Công ty Cổ phần LICOGI 16.1


Địa chỉ: Lầu 1, số 25 Đặng Thái Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM



Điện thoại: 08.5100319



Email: cc16@hcm.vnn.vn



Vốn điệu lệ 14.121.250.000 đồng (Mười bốn tỷ một trăm hai mươi mốt triệu hai trăm
năm mươi nghìn đồng chẵn).

Fax: 08.5513119
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Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện;
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, mua bán các loại vật liệu
xây dựng;



Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
42,49% vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần LICOGI 16.2


Địa chỉ: 121 Thống nhất, F. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM



Email: cc16@hcm.vnn.vn



Vốn điệu lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện;
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; mua bán các loại vật liệu
xây dựng.



Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
40% vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần LICOGI 16.5


Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch – Đồng Nai



Điện thoại: 0613. 561248



Website: www.licogi165.com



Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).



Giấp phép đăng ký kinh doanh số: 4703000226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai
cấp ngày 25/04/2005, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 05/04/2007.



Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống cống,
cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, bê tông tươi); sản xuất và kinh
doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị chuyên dùng sản xuất sản phẩm bê
tông công nghiệp, kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác).
- Thi công Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, khu công
nghiệp hạ tầng khu dân cư, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và các trạm
biến thế điện, công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, đóng cọc BTCT và
xử lý nền móng công trình.

Fax: 0613. 561246

-

Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật
(khai thác đá, gạch lát vỉa hè, kinh doanh vật liệu xây dựng…). Mua bán vật tư
máy móc ngành xây dựng.

-

Lắp đặt máy móc thiết bị và các sản phẩm cơ khí, kết cấu định hình.

-

Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu dân cư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công
nghiệp. Đầu tư kinh doanh khu thương mại, các dự án thủy điện vừa và nhỏ.
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Mối quan hệ với LICOGI 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần LICOGI 16 nắm
giữ 49,78 % vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần LICOGI 16.6


Địa chỉ: Ô số 3, lô 4A, khu Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà
Nội.



Điện thoại: 04.6340983



Email: cc16@hcm.vnn.vn



Vốn điều lệ 23.327.210.000 đồng (Hai mươi ba tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu hai
trăm mười nghìn đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện;
các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; sản xuất, mua bán các loại
vật liệu xây dựng; đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công
nghiệp; gia công, chế tạo các sảm phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo,
khung nhà công nghiệp; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị các sản phẩm cơ
khí và kết cấu định hình; thi công các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.



Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
42,87% vốn điều lệ.

Fax: 04.6340984

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn


Địa chỉ: Khu CN luyện kim Nghi Sơn, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.



Điện thoại: 0373.613737



Email: nidic@vnn.vn



Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính:
- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện,
sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các côngt trình hạ tầng kỹ
thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi
trường, nền móng công trình.
- Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống
bê tông, bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng;
cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp;
- Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật;
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán);
- Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị ngành cơ khí
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng
kỹ thuật khu công nghiệp, dự án thủy điện vừa và nhỏ.
- Đầu tư sản xuất và kinh doanh thép; mua bán máy móc vật tư ngành xây dựng; thí
nghiệm vật liệu xây dựng.

Fax: 0373.613738
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Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
40% vốn điều lệ.

 Công ty TNHH Xây dựng –Thương mại – Dịch vụ Điền Phước


Địa chỉ: 420/9 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.



Điện thoại: 08.8453173



Thành lập ngày 04/01/2008 với Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm
mươi tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi,
công trình công cộng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Trang trí nội ngoại thất. Mua
bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, mua bán nhà. Thi công cơ giới. Môi giới
bất động sản. Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Tư vấn đầu tư.



Mối quan hệ với Licogi 16: Công ty con, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ 95%
vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần LICOGI 16.8


Địa chỉ: L16-K300 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM.



Điện thoại/fax: 08.8119608



Email: licogi168@viettel.vn



Vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính:
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; các công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp;
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình
- Lập dự án đầu tư.
- Khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình
- Tư vấn quản lý dự án.
- Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu.
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Tư vấn xây dựng.



Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
40% vốn điều lệ.

 Công ty Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ Bắc Mỹ


Địa chỉ: Số 21, ngõ 283, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận ba Đình, Tp. Hà Nội.



Điện thoại:



Vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).



Hoạt động kinh doanh chính:
- Xây dựng nhà các loại;
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Xây dựng, gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp, dân
dụng và hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài nước;
Đào tạo, cung ứng và quản lý nguồn nhân lực;
Dịch vụ kỹ thuật và cung cấp vất tư, vật liệu xây dựng trong và ngoài nước;
Đầu tư, xây dựng dự án quy mô các loại trong và ngoài nước.

Mối quan hệ với Licogi 16: Đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Licogi 16 nắm giữ
12% vốn điều lệ.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Đại hội đồng cổ đông
-

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Licogi
16. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động
kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến
hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua các chiến
lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức
của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ.

Hội đồng quản trị
-

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT nhân danh
Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty.

Ban Kiểm soát
-

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều
hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty
nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Ban điều hành
-

Ban điều hành của Công ty gồm có một Tổng Giám đốc và bốn Phó Tổng Giám đốc.
Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất
trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.

-

Ban điều hành hiện nay của Công ty là những người có kinh nghiệm quản lý và điều
hành kinh doanh, đồng thời có quá trình gắn bó lâu dài với Công ty: Tổng Giám đốc là
Ông Lê Văn Nga, kỹ sư thủy lợi.

Các Phòng nghiệp vụ
-

Phòng Tài chính – Kế toán: Có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán, quản lý tài chính
của Công ty, lập sổ sách, hạch toán, báo cáo số liệu kế toán.

-

Phòng Kinh tế- Kỹ thuật: Có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện
công tác tiếp thị, xúc tiến các công tác kinh doanh theo kế hoạch; thiết lập hệ thống
quản lý chất lượng của Công ty; theo dõi, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng dịch vụ; quản lý theo dõi, giám sát chất lượng các công trình xây dựng do công
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ty làm chủ đầu tư và các công trình đấu thầu khác; lập hồ sơ đầu thầu và khai thác
công việc cho toàn công ty.
-

Phòng Tổ chức- hành chính: Có nhiệm vụ quản lý điều hành công tác hành chính, tổ
chức của Công ty; theo dõi, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

-

Phòng Đầu tư và Quan hệ Công chúng: Tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị và
Ban Tổng Giám đốc trong việc đầu tư tài chính, quản lý và khai thác các dự án mà Đại
hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua, quan hệ công chúng và nghiệp vụ thư ký HĐQT.

-

Các Ban điều hành công trình, Ban quản lý dự án: có nhiệm vụ điều hành, quản lý
công trình, dự án, thi công theo đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng và an toàn lao động
do Công ty đề ra; đồng thời thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Công ty quy
định khi Quyết định thành lập Ban.

-

Chi nhánh Lai Châu: Có trụ sở đặt tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu. Chi nhánh trực tiếp theo dõi, quản lý, triển khai dự án đầu tư Dây chuyền thiết
bị bê tông đầm lăn.
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Hình 2: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG

Ban kieåm soaùt

Hoäi ñoàng quaûn trò
Toång Giaùm ñoác

Keá toaùn tröôûng

Phoøng
Toå chöùc
Haønh chính

Caùc Phoù Toång Giaùm ñoác

Phoøng
Kinh teá Kỹ thuật

Caùc Coâng ty thaønh vieân;
Chi nhaùnh tröïc thuoäc;
Vaên phoøng ñaïi dieän

Phoøng
Taøi chính
Keá toaùn

Phoøng
Ñaàu tö vaø
Quan heä
Coâng chuùng

Caùc Ban ñieàu haønh coâng
trình; Ban quaûn lyù döï aùn
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4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ


Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến thời điểm 30/08/2008 như sau:
Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập
Số cổ phần
nắm giữ

Tỷ trọng
(%)

Nhà G1 Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh
Xuân Bắc, Q.Đống Đa, Hà Nội

1.584.000

11,65

Bùi Dương Hùng

Tổ 18B Phường Mai Động, Q.Hoàn
Kiếm, Hà Nội

610.000

4,49

3

Tổng Công ty Tài
Chính cổ phần Dầu
khí Việt Nam.

72 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà
Nội

1.160.294

8,53

4

Vũ Công Hưng

07 Hoa Lài, P.7, Q.Phú Nhuận,
TpHCM

107.250

0.79

5

Lê Văn Nga

11C Cư Xá 307 Điện Biên Phủ, P.25,
Q.Bình Thạnh, TpHCM

30.148

0,22

3.491.692

25,67

STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

1

Tổng Công ty Xây
dựng và Phát triển
hạ tầng

2

Tổng Cộng
Ghi chú:

Tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01/07/2006) quy định, trong thời hạn ba
năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có
quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ
được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu
được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển
nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận
chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn
chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
Công ty Cổ phần LICOGI 16 chính thức đi vào hoạt động vào ngày 2 tháng 6 năm 2006 do vậy
mọi điều kiện chuyển nhượng áp dụng với cổ đông sáng lập đều còn hiệu lực đến hết ngày 2 tháng
6 năm 2009.

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103004836 ngày 02/06/2006 của Sở
kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần LICOGI 16.
Tổng số cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần LICOGI 16 là 140 cổ đông nắm giữ
1.200.000 cổ phần (Một triệu hai trăm cổ phần). Trong đó: 05 Cổ đông lớn đứng tên trong
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần LICOGI 16 nắm giữ 802.950
cổ phần, và 135 cổ đông khác nắm giữ 397.050 cổ phần sáng lập.
Theo tiết 12.2.1 Khoản 12.2 Điều 12 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
Cổ phần LICOGI 16 (Sửa đổi bổ sung lần 2) quy định Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày
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Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cổ đông sáng lập có quyền tự do
chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Do một số cổ
đông sáng lập đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác
dẫn đến việc số lượng cổ đông sáng lập đã thay đổi giảm.
Theo danh sách cổ đông sáng lập tính đến ngày 09/09/2008, tổng số cổ đông sáng lập
của Công ty Cổ phần LICOGI 16: 52 cổ đông nắm giữ 1.200.000 cổ phần sáng lập (Cổ
phần hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông không phải là cổ đông sáng lập thời hạn 03 năm
kể từ ngày 02/06/2006).

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
-

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến thời
điểm 30/07/2008 như sau:
Bảng 4: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên

STT Tên cổ đông

Số lượng Tỷ lệ nắm
(CP)
giữ (%)
1.584.000

065720

1.302.000

Tổng Công ty Tài Chính Cổ
phần Dầu Khí Việt Nam

Lầu 17, phòng 1703 tòa nhà Sun
Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ,
quận 1, Tp. HCM
72 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm,
Hà Nội

566392

VIETNAM INVESTMENT
LIMITED

Lầu 17, phòng 1703 tòa nhà Sun
Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ,
quận 1, Tp. HCM

Tổng Công ty Xây dựng và
Phát triển Hạ tầng (LICOGI)

2

VOF INVESTMENT
LIMITED

3

G1 đường Nguyễn Tri, Thanh
Xun Bắc, Đống Đa, Hà Nội

Số ĐKKD
0106000699

1

4

Địa chỉ

1.160.294

9,58
8,53

728.200
5,35

4.774.494

Tổng cộng

11,65

35,11%

6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công
ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối,
những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức
niêm yết:
6.1. Coâng ty lieân keát vôùi coâng ty coå phaàn LICOGI 16:
- Công ty Cổ phần LICOGI 16.1 ( chi tiết như trên )
-

Công ty Cổ phần LICOGI 16.2 ( chi tiết như trên )

-

Công ty Cổ phần cô khí LICOGI 16 ( chi tiết như trên )

-

Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 ( chi tiết như trên )

-

Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 ( chi tiết như trên )
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-

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nghi Sơn ( chi tiết như trên )

-

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư LICOGI 16.8 ( chi tiết như trên )- thành lập năm 2008

-

Công ty Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ Bắc Mỹ ( chi tiết như trên )- thành lập năm 2008
6.2. Coâng ty Con cuûa Coâng ty coå phaàn LICOGI 16:

-

Công ty TNHH Xây dựng –Thương mại – Dịch vụ Điền Phước ( chi tiết như trên )- Thành
lập năm 2008

7. Hoạt động kinh doanh
7.1 Sản lượng sản phẩm, dịch vụ chính:
- Nhà thầu xây lắp các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, thủy điện.
- Hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, nhà ở: lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu
doanh thu và lợi nhuận của công ty (thường chiếm từ 50 đến 70%).
- Đầu tư thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân dụng, công
nghiệp và các công trình thủy điện trọng điểm quốc gia.
- Định hướng của hội đồng quản trị sẽ chuyển các công việc xây lắp trực tiếp cho các đơn
vị thành viên. Công ty Cổ phần LICOGI 16 sẽ quản lý các dự án đầu tư liên quan đến hạ tầng
khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp và các dự án tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi
trường.
Bảng 5: Chi tiết sản lượng và doanh thu theo danh mục công trình các năm 2006, 2007 và Quý
2/2008
Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên Công Trình
– Hạng Mục

Địa điểm
Xây
dựng

Tổng Cộng
I
1
2
3
4

Giá trị Xây lắp
Công trình khu
nhà ở Ngãi Giao
Công trình KDC
Nhơn Trạch giai
đoạn 1 (50ha)
Công trình thủy
điện A Vương
Công trình thủy
điện Ba Hạ

Năm 2006
Sản
lượng

Năm 2007

Doanh
thu

Sản
lượng

274.160

167.173

162.724

115.078

90.473

Quý 2/2008

Doanh
thu

334.858 282.289

Doanh
thu

290.718

194.031

72.521

46.815

18.193

5.559

2.565

BR-VT

2.850

Đồng Nai

9.400

Quảng
Nam

10.942

7.842

19.057

15.881

Phú Yên

12.600

8.986

4.173

3.210
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
II
1
2
3
4
III
1
2
3
IV

1

2

Công trình Thủy
điện Hương Điền
Công trình Thủy
điện Bản Vẽ
Hầm chui Tân
Tạo
Nhà máy nước
Thủ Đức
Nhà xưởng Bột
giặt LIX
Các công trình
điện
Công trình nhà
máy đóng tàu
Dung Quất
Công trình thủy
điện Bản Chát
Công trình thủy
điện Đồng Nai 3
Thi Công Cơ
Giới
Thi công đóng
cọc
Chuyên chở
Bêtông
Nạo vét lòng sông
A Vương
Thi công hạ tầng
cơ sở KCN Nghi
Sơn
Vật liệu Xây
dựng
Sản phẩm NMCK
Nhơn Trạch
Bêtông thương
phẩm
Khai thác cát
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Huế

59.900

43.100

24.864

19.126

Nghệ An

2.385

1.334

0

0

Tp.HCM

9.660

8.192

8.544

7.120

Tp.HCM

43.324

35.428

9.604

7.388

Tp.HCM

2.700

2.444

8.963

7.752
24.231

19.796

5.577

3.290

15.976

11.236

18.270
1.433

1.102

12.440

3.483

12.440

3.483

0

0

0

182.380 176.397

205.062

152.046

32.681

7.939

31.000

9.521

31.352

5.252

27.736

7.010

1.329

2.687
3.264

2.511

44.382

20.903

24.327

20.903

0

14.955
5.100

Kinh doanh bất
động sản
Kinh doanh dự án
nhà TTTM Ngãi
Giao, Châu Đức,
BRVT.

318

3.390

Kinh doanh dự án
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V
VI

KDC Long Tân,
Nhơn Trạch,
Đồng Nai
Sản lượng và
Doanh thu nội
bộ
Các công trình
khác
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34.373

23.207
31.005

23.850

26.401

20.309

Nguồn: Licogi 16

Ghi chú: Đối với dự án Khu dân cư Long Tân và Ngãi giao Khối lượng xây lắp chỉ phát sinh
trong năm 2006, đến 2007 và 2008 được chuyển giao phần xây lắp cho các đơn vị thành viên
do đó không phát sinh giá trị xây lắp và doanh thu; chỉ phát sinh phần giá trị kinh doanh bất
động sản ở hai dự án này thể hiện ở mục IV của bảng trên.
Bảng 6: Bảng tổng hợp sản lượng, doanh thu, lợi nhuận qua các năm 2006, 2007, 6 tháng
đầu năm 2008
Đvt: Tr. Đồng
Năm

2006

2007

6 tháng đầu năm 2008

Sản lượng

274.160

334.858

290.718

Doanh thu

167.173

282.289

194.031

Lợi nhuận

4.075,382

68.451,225

60.864,770

7.2 Nguyên vật liệu của Công ty và nguồn của các nguyên vật liệu này
Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên nguyên vật liệu thường dùng là xi
măng, sắt, thép, cát, đá là chủ yếu. Trong các nguyên liệu đầu vào này thì xi măng và thép
chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Nguồn nguyên vật liệu này được lấy từ các đại lý, các nhà cung cấp của các Công ty lớn trong
nước và nước ngoài. Công ty ký hợp đồng nguyên tắc với các đối tác này vì vậy không bị
động trong việc cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào. Đối với một số công trình thuỷ điện
công ty đang thi công, nguồn nguyên vật liệu (cát, đá) được khai thác trực tiếp tại công
trường.
Hiện nay, công ty định hướng phát triển mạnh về lĩnh vực bất động sản do vậy nguồn nguyên
vật liệu này dần dần sẽ giảm xuống điều này cũng thể hiện tại bảng 6 và bảng 7 dưới đây.
7.3 Mô tả các hoạt động của công ty đang thực hiện
a. Hoạt động thi công các công trình thuỷ điện
Công ty đã và đang tham gia thi công 06 công trình thuỷ điện lớn: Thuỷ điện A Vương Quảng Nam, Thuỷ điện Sông Ba Hạ - Phú Yên, Thuỷ điện Hương Điền - Thừa Thiên Huế,
Thuỷ điện Đồng Nai 3 - Đắc Nông, Thủy điện Đak My 4- Quảng Nam, thủy điện Bản ChátLai Châu. Đây là lĩnh vực thi công có công tác thanh toán và thu hồi vốn nhanh, mang lại hiệu

- 18 -

LICOGI 16

Bản cáo bạch

quả kinh tế cao. Hiện công ty có đủ năng lực về máy móc thiết bị và kinh nghiệm để thi công
các công trình thuỷ điện và hạ tầng lớn đáp ứng về chất lượng và tiến độ được các chủ đầu tư
tín nhiệm và đánh giá cao.
Tính đến 30 tháng 08 năm 2008, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc cơ cấu lại mô hình tổ
chức triển khai hoạt động xây lắp, chuyển giao cho các công ty thành viên trực tiếp thi công
các công trình trên. Bộ máy gián tiếp của Công ty được thu gọn, tinh giản theo hướng chuyên
nghiệp và chỉ tập trung quản lý mảng về hạ tầng bất động sản và các hoạt động đầu tư.
b. Hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở và bất động sản
Đầu tư xây dựng nhà ở và khu đô thị mới là định hướng quan trọng nhằm mở rộng lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ
cấu sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất và ngành nghề. Công ty xác định đây
là một loại hình kinh doanh có tiềm năng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước mắt, Công
ty tập trung vào các dự án sau đây:
 Dự án Nhà ở Khu phố chợ Ngãi Giao:
-

Đây là dự án xây thô và hoàn thiện bên ngoài 90 căn nhà gồm 3 khu B1, B4 và D1
trên diện tích đất 8.699,1 m2 tại Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu
Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đã được UBND tỉnh BR-VT giao cho Công ty Cổ phần
LICOGI 16 để xây dựng và kinh doanh theo Quyết định số 13967/QĐ-UB ngày
29/12/2003.

-

Hiện tại Công ty cổ phần Licogi 16 đã xây xong toàn bộ 90 căn.

-

Hồ sơ pháp lý: đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 90 căn của dự án.

-

Hiện tại đã bán được 72 căn với tổng giá trị hợp đồng 29.960.676.550 đồng, số tiền đã
bỏ ra ban đầu 28.688.175.949 đồng.

-

Còn lại 18 căn dự kiến tổng số tiền cho các hợp đồng này 8.340.000.000 đồng.

-

Lợi nhuận trước thuế khoảng: 10.000.000.000 đồng.

 Dự án khu dân cư 240 ha thuộc 2 xã Long Tân và Phú Hội huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng
Nai gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: 50 ha; Giai đoạn 2: 27 ha; Giai đoạn 3: 83 ha, Giai
đoạn 4: 50 ha, đang xin phép mở rộng thêm 33 ha.
Đây là dự án nằm trong quy hoạch tổng thể Thành phố Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt. Vị trí dự án nằm trên trục đường giao thông chính (đường 25C, lộ giới 120
mét) của Thành phố nối với hệ thống đường từ Quận 9 Tp. HCM đi sân bay quốc tế Long
Thành. Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án cầu đường cao tốc từ cầu vượt Thủ
Đức qua Quận 9 tới đường 25B nối với trung tâm Thành phố Nhơn Trạch. Dự án này nằm
ngay trung tâm hành chính, thương mại của Thành phố Nhơn Trạch trong tương lai là nơi
thuận lợi để an cư, lạc nghiệp.
Giai đoạn 1: Dự án khu dân cư Long Tân với quy mô 50 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 851/QĐ-CT.UBT ngày 24/3/2004 gồm
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các khu xây dựng nhà chung cư cao tầng, các khu nhà liên kế, khu biệt thự, trung tâm thương
mại, y tế, trường học, chợ … Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2008, Công ty cổ phần Licogi 16
đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cơ bản thi công hoàn thiện đồng bộ
các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, điện
…. Và đang triển khai bàn giao nền đất cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đã tham gia
góp vốn đến 95% giá trị hợp đồng. Trong năm 2008 và 2009 đường 25C rộng 120m (hiện đã
thi công đoạn đi qua khu công nghiệp) sẽ được tiếp tục thi công đoạn đi qua dự án và nối với
đường số 2.
Ngày 04/10/2006 UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định số 8919/QĐ-UBND về việc giao
quyền sử dụng diện tích 500.250 m2 đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
cho Công ty cổ phần LICOGI 16 đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân, cụ thể như
sau:


Diện tích đất công trình dịch vụ công cộng: 29.552,7m2.



Diện tích đất công trình giáo dục:

43.526,7m2.



Diện tích đất xây dựng nhà liên kế:

161.467,1m2.



Diện tích đất xây dựng nhà biệt thự:

53.011,4m2.



Diện tích đất nhà ở chung cư:

48.341,1m2.



Diện tích đất cây xanh + TDTT:

19.350,7m2.



Diện tích quy hoạch giao thông:

145.000,3m2.

Thời hạn giao đất: lâu dài (đối với diện tích đất ở).
Thời hạn giao đất: 50 năm (đối với diện tích đất công trình công cộng và giáo dục).
Hiện nay, Công ty đã kinh doanh và đền bù bằng đổi đất hết 19,9 ha. Tổng giá trị hợp đồng đã
ký với khách hàng tính đến ngày 5/8/2008 là 242.202.618.076 đồng. Tổng giá trị đã thu đến
31/12/2007 là 174.327.959.961 đồng và đã hạch toán lợi nhuận cho các năm trước. Từ đầu
năm 2008 đến nay, tình hình thị trường bất động sản chững lại, việc kinh doanh các hợp đồng
mới chậm lại, tuy nhiên Công ty vẫn duy trì việc thu hồi công nợ từ các hợp đồng cũ với giá
trị 34.021.380.631 đồng, . Giá trị còn phải thu đối với các hợp đồng cũ trong năm 2008 là
34.662.800.857 đồng, phần còn lại 5% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là
12.110.000.000 đồng sẽ được thu ngay khi hoàn thành sổ đỏ cho các khách hàng, dự kiến
năm 2009.
Đối với dự án này, diện tích đất thương phẩm (đất biệt thự và đất nhà liên kế) còn lại để kinh
doanh và đền bù là 15.383 m2, chưa kể 48.341 m2 đất xây dựng nhà chung cư. Thông qua số
liệu này cho thấy, lợi nhuận còn lại rất lớn từ dự án 50ha này cho các năm 2009, 2010 và
2011.
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Bảng kê diện tích đất còn lại chưa kinh doanh:
Stt
1
2
3
4

Loại đất
Đất ở còn lại (lâu dài)
Đất Dịch vụ công cộng (50 năm)
Đất Công trình giáo dục (50 năm )
Đất Chung cư (lâu dài)

Diện tích (m2)
15.383
29.552
43.526
48.341

Giai đoạn 2: Đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng - Dự kiến công tác đền bù xong
trong năm 2008, hiện đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Cơ
cấu sử dụng đất như sau:


Diện tích đất công trình dịch vụ công cộng: 2,9ha.



Diện tích đất ở:

10,85ha.



Đất giao thông khu ở:

3,59ha



Diện tích đất cây xanh và TDTT

1,75ha.



Đất giao thông ngoài dự án:

8ha.

Tháng 05/2008, công ty đã triển khai phát quang, thi công hạng mục san nền của dự án. Dự
kiến đến năm 2009 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án và triển
khai kinh doanh.
Giai đoạn 3- quy mô 83ha: Trong năm 2007, công ty đã phối hợp khảo sát thị trường bất động
sản tại địa bàn Tỉnh Đồng Nai, bàn bạc, đàm phán thống nhất đi đến việc ký kết hợp đồng với
đối tác nước ngoài cùng nhau xây dựng và khai thác dự án này. Có thể khẳng định đây là dự
án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty trong năm 2008, 2009 và các năm tiếp theo.
Thông qua dự án này, Công ty cổ phần Licogi 16 thu hút được nhiều nhân lực có kỹ năng,
chuyên môn cao trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, kinh nghiệm về
marketing quốc tế. Đồng thời thông qua việc hợp tác này, các đơn vị thành viên trong hệ
thống LICOGI 16 sẽ khai thác thêm việc làm và tiếp cận được công nghệ tiên tiến của Thế
giới về xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Theo quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 của UBND tỉnh Đồng Nai, cơ cấu sử dụng đất
của dự án như sau:


Diện tích đất công trình dịch vụ công cộng: 4,9072ha.



Diện tích đất xây dựng nhà liên kế:

25,8141ha.



Diện tích đất xây dựng nhà biệt thự:

9,9305ha.



Diện tích đất nhà ở chung cư:

10,0829ha.



Đất thương mại:

2,9514ha



Đất giao thông khu ở:

24,599ha



Diện tích đất cây xanh:

5,7048ha.

- 21 -

LICOGI 16

Bản cáo bạch

Giai đoạn 4: do Công ty TNHH xây dựng – thương mại – dịch vụ Điền Phước làm chủ đầu tư
(Đây là công ty TNHH hai thành viên, trong đó Công ty Cổ phần LICOGI 16 nắm giữ 95%
vốn điều lệ)- là Công ty con của Công ty cổ phần LICOGI 16. Quy mô dự án 50ha, đã được
UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó, cơ cấu sử dụng đất như
sau:


Diện tích đất công trình dịch vụ công cộng: 2,356 ha.



Đất xây dựng nhà ở



Diện tích đất cây xanh + TDTT, mặt nước: 11,9ha.



Diện tích quy hoạch giao thông:

22,05ha.

14,62ha.

Công ty đang triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, tính đến hết tháng 07 năm 2008 đã đền
bù được 12ha. Dự kiến sẽ hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2009 và triển khai
thi công hạng mục san lấp mặt bằng. Hiện nay, công ty đang bám sát các cơ quan chức năng
của tỉnh Đồng Nai để xin mở rộng thêm 33ha đất xung quanh dự án.
c. Hoạt động thi công cơ giới
Hiện công ty có nhiều thiết bị thi công cơ giới như 02 máy đào KOMASU 2m3, 10 ô tô vận
chuyển HUYNDAI 15T, 02 máy khoan đá TAMROCK & JOCK, thiết bị đóng cọc chuyên
dùng có thể tham gia trong các lĩnh vực thi công mang lại lợi nhuận cao như: khoan phá đá nổ
mìn, khai thác đá, đào bốc xúc, vận chuyển, san mặt bằng công trình, thi công đóng cọc …
Hiện đang thi công các công trường thủy điện, hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay, Hội đồng
quản trị đã định hướng sẽ thành lập một pháp nhân mới quản lý và khai thác toàn bộ thiết bị
này, chủ yếu tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu vực đang triển
khai các dự án lớn về hạ tầng và dịch vụ.

d. Gia công cơ khí
Công ty có 01 Nhà máy gia công cơ khí trên diện tích 26.645 m2 tại trung tâm khu công
nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai công suất 30,000tấn/ năm, hiện nay
được quản lý trực tiếp là Công ty Cổ phần Cơ khí LICOGI 16 (Đơn vị thành viên của
LICOGI 16). Nhà máy hiện đang tham gia công chế tạo và thi công lắp dựng các chi tiết cơ
khí phi tiêu chuẩn, khung nhà công nghiệp, đường ống áp lực công trình Thuỷ điện, cung cấp
các sản phẩm giàn giáo, cốp pha định hình cung cấp cho các công trình của Công ty và bán ra
thị trường.
7.4 Chi phí
Công ty luôn chú trọng đến việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý nhằm không ngừng
nâng cao tính cạnh tranh cho các dịch vụ của Công ty trên thị trường bằng các biện pháp sau:
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thường xuyên kiểm tra theo dõi chi phí sản xuất thông qua các báo cáo định kỳ của từng đơn
vị, báo cáo kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu, lao động, chi phí quản lý.
Theo bảng dưới đây thể hiện chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấp hơn chi phí
bình quân của ngành, đặc biệt chi phí nhân công. Do đặc thù của ngành xây dựng chi phí nhân
công chiếm khá cao trong chi phí sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Licogi 16, với bộ
máy tinh gọn, các cán bộ trẻ năng động và làm việc hiệu quả do vậy chi phí quản lý chiếm tỷ
lệ thấp trong cơ cấu chi phí và thấp hơn các đơn vị cùng ngành.
Bảng 7: Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố cấu thành năm 2005, 2006, 2007 và Quý 2/2008
Đvt: Triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

2006

Tỷ
trọng

2007

Tỷ
trọng

23.874 12,04%

1

Nguyên vật liệu

72.962

42,94%

2

Nhân công

16.265

9,57%

8.932

3

Chi phí Dụng cụ
sản xuất

4.759

2,80%

4

Khấu hao TSCĐ

7.100

4,18%

5

Chi phí dịch vụ
mua ngoài

56.934

6

Chi phí bằng tiền
khác

11.898

Tổng cộng

169.918

Quý
2/2008

Tỷ trọng

4.096

22,22%

4,50%

2.195

1,19%

4.455

2,25%

5.054

2,74%

6.313

3,18%

2.190

1,19%

33,51% 146.484 73,87%

170.214

92,28%

702

0,38%

7,00%

8.250

100% 198.308

4,16%
100%

184.451

100%

(Nguồn: Licogi 16)
Bảng 8: Cơ cấu chi phí năm 2006 , 2007 và Quý 2/2008
Đvt: Triệu đồng
Tỷ
trọng

2007

Tỷ
trọng

Quý
2/2008

89,29%

219.968

92,15%

141.131

92,33%

7.814

3,27%

7.040

4,61%

10.704

4,48%

4.634

3,03%

222

0,1%

46

0,03%

238.708

100%

152.851

100%

STT

Chỉ tiêu

2006

1

Giá vốn hàng bán

116.504

2

Chi phí bán hàng

3

Chi phí quản lý

3.332

2,55%

4

Chi phí tài chính

10.649

8,16%

5

Chi phí khác
Tổng cộng

Tỷ trọng

-

130.485

100%

(Nguồn: Licogi 16)
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài có xu hướng tăng theo từng năm: Theo định hướng phát triển
của công ty, phần sản xuất trực tiếp sẽ chuyển dịch dần sang các đơn vị thành viên, đơn vị
liên kết. Công ty bằng kinh nghiệm, uy tín đấu thầu, nhận giao thầu ký kết các hợp đồng
thi công xây lắp và giao lại cho các đơn vị. Chính phần giao lại này là doanh thu của các
đơn vị thành viên, đơn vị liên kết đồng thời là chi phí mua ngoài của chính Công ty Cổ
phần LICOGI 16. Do vậy chi phí dịch vụ mua ngoài này tăng lên theo từng năm.
- Tỷ trọng và xu hướng tăng/giảm của các yếu tố cấu thành nên giá vốn hàng bán: Đối với
xây lắp, yếu tố nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khoảng 65% tổng giá thành, nhân công
10%, chi phí mua ngoài 15%... Tuy nhiên cơ cấu thay đổi theo mô hình và định hướng
phát triển của công ty (như trình bày ở mục trên), thông thường các đơn vị trực tiếp sản
xuất tỷ trọng lớn là nguyên vật liệu chính, nguyên nhân làm cho giá thành thay đổi.
7.5 Trình độ công nghệ
Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Công ty quan tâm. Công ty đã thành lập hội đồng
khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và lắp dựng các máy phục vụ cho sản xuất như máy cán thanh
thép định hình, máy lốc tôn Nhà máy cơ khí, máy phun vẩy vữa bê tông gia cố mái phục vụ
các công trình thủy điện (Thủy điện A Vương, Thủy điện Bản vẽ, Thủy điện Hương Điền –
Huế, thủy điện Bản Chát). Phối hợp với các đối tác khác phát triển thêm lĩnh vực vật liệu xây
dựng đó là sản phẩm tro bay sản xuất từ xỉ than- đây là sản phẩm được đánh giá là thân thiện
với môi trường; chế tạo hệ cốp pha tấm lớn chuyên dùng cho việc thi công cống dẫn dòng nhà
máy thủy điện, công trình hầm chui, công trình bể chứa nước sạch… đưa và sử dụng làm lợi
cho doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ tin học phục vụ điều hành và quản lý sản xuất.

7.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
Cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, thị trường về xây
dựng và căn hộ, cao ốc văn phòng cho thuê dự đoán sẽ phát triển rất nhanh. Nhu cầu của thị
trường sẽ có sự biến chuyển cả về chất lẫn về lượng. Hiện tại bộ phận nghiên cứu và phát
triển sản phẩm & thị trường của Công ty thường xuyên thực hiện các khảo sát đánh giá thị
trường nhằm đưa ra các báo cáo, dự đoán nhu cầu thị trường. Dựa vào các báo cáo này Ban
Giám đốc Công ty sẽ có những kế họach cụ thể nhằm xây dựng nguồn lực và thiết kế các sản
phẩm đáp ứng với nhu cầu thị trường. Thực tế các năm vừa qua Công ty luôn tiên phong trong
việc tạo dựng và khai thác các thị trường & sản phẩm dịch vụ mới.
Trong năm 2007 Công ty tập khai thác tối đa cơ hội thị trường tại hai thị trường lớn hiện nay
của Công ty là Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận như địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong
năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đã mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động và khu vực
sản xuất đó là khu vực Bắc trung bộ (Thanh Hóa).
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Công ty cũng đang tập trung nghiên cứu thị trường và đã đàm phán với một số nhà cung cấp
dịch vụ tên tuổi để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trong các nghành nghề liên
quan đến thị trường xây dựng.
7.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Công ty đã thiết lập và đưa các quy trình về kiểm tra chất lượng xây dựng như sau:
-

Quy trình xem xét các yếu tố chất lượng xây dựng công trình : quy định các bước xem
xét các yếu tố nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng được xác định rõ ràng, đầy đủ và
công ty có đủ khả năng để thi công đúng chất lượng và thời gian của công trình. của
công ty.

-

Quy trình theo dõi và đo lường các yếu tố xây dựng: theo dõi, đo lường chất lượng thi
công trong quá trình xây dựng, làm cơ sở để cải tiến chất lượng. Phạm vi áp dụng của
quy trình này là tất cả các nội dung liên quan nhằm đáp ứng được yêu cầu chất lượng
đặt ra.

7.8 Hoạt động marketing
Công ty luôn chú trọng đến hoạt động Marketing, đây là một trong những hoạt động được
lãnh đạo công ty quan tâm. Thương hiệu LICOGI 16 dần được khẳng định thông qua hoạt
động này.
Các hình thức để quảng bá thương hiệu của LICOGI16: quảng cáo thường kỳ trên cáo báo
trung ương và địa phương, đặc biệt là các báo trong ngành như: Báo xây dựng, Báo Bất động
sản, Báo đầu tư chứng khoán, Báo Sài gòn đầu tư tài chính, Atlat…
Công ty đã đầu tư xây dựng Website với nhiều tính năng để quảng bá thương hiệu, luôn cập
nhật tin tức thường xuyên và thể hiện được đầy đủ thông tin sản xuất kinh doanh của công ty:
www.licogi16.com
Chi phí marketing hàng năm cũng được hoạch định từ đầu năm theo kế hoạch đề ra của Phòng
Đầu tư- quan hệ công chúng.
7.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Logo:

LIC OG I 16



Ý nghĩa logo:

Biểu tượng LICOGI gồm một hình tháp lớn (chứa những tam giác nhỏ) dạng kết cấu không
gian. Phía trên phần đế gồm hai nét đậm và nhỏ hình cánh nhạn có xu hướng ăn sâu vào phần
đế là bản thân chữ LICOGI.
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Trên hình lâp thể, tháp lớn có 4 cánh kết cấu dạng chóp khoẻ, vũng vươn tới đỉnh cao trên
cùng. Bốn cánh này được đặt trên đế bao gồm bốn giải đôi neo xuống phần hạ tầng và 4 mặt
chữ “LICOGI”. Toàn bộ đường nét của hình dáng và chữ đều mang màu đỏ tươi biểu hiện sự
phát triển vững chắc bền vững và những nổ lực vươn tới không ngừng của các ngành nghề
nền móng, hạ tầng, xây dựng và công nghiệp … Khát vọng chiếm lĩnh những tầm cao mới
của Công ty khi đất nước đang chuyển mình cho hiện đại hoá, công nghiệp hoá.
7.10 Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết
Bảng 9: Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết
Đơn vị tính: Triệu đồng
Danh mục
STT

Thời hạn hợp đồng

Công ty Cổ phần
LICOGI 16
A
1
2
3
4
5
B
1
a
b
c
2
C

Xâp lắp
Công trình thủy điện
Bản Chát
Công trình thuỷ điện
Đồng Nai 3
Công trình thuỷ điện
Hương Điền
Công trình Nhà máy
đóng tàu Dung Quất
Công trình thuỷ điện
A Vương
Doanh thu bán
hàng
Kinh doanh dự án
khu dân cư Long Tân
Dự án 50 ha
Dự án 27 ha
Dự án 83 ha
Kinh doanh dự án
nhà TTTM Ngãi
Giao

1

Thi công cơ giới
Thi công hạ tầng cơ
sở khu công nghiệp
Nghi Sơn

D
1
2

Công trình khác
Intel Samsung
Khác

E
1
2

Chi nhánh Lai
Châu
Nhà làm việc BĐH
Thí nghiệm RCC đợt
2

2008-2011
2008-2010
2007-2009
2007-2008
2008- 2009

2007-2010
2008-2009
2008-2010

Sản lượng

Doanh
thu

940,000

600,000

188,000

141,500

70,000

50,000

56,000

36,000

17,500

21,000

37,500

28,500

7,000

6,000

659,260

380,030

655,760

378,030

60,000
595,760

378,030

3,500

2,000

22,200

22,170

22,200

22,170

70,500

56,300

2008-2009

2008-2010

2008

2008

8,000
2,500

7,200
2,300

2008

2,500

2,300
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3
F

Khoan phụt chống
thấm
Công ty TNHH TM
DV Điền Phước

2008-2009
2008-2009

Tổng cộng

3,000

2,600

94,566

-

1,042,526

607,200

Nguồn: Licogi 16

8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất
8.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của công ty trong các năm 2006,
2007 và Quý 2/2008

Bảng 10: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006, 2007 và Quý 2/2008
Đơn vị: ngàn đồng
STT

Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

% tăng giảm
2007/2006

Quý 2/2008

1

Tổng giá trị tài sản

306.046.501

415.719.369

35,84%

646.459.051

2

Doanh thu thuần

133.633.565

297.262.339

122,44%

194.030.532

3

Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

3.678.365

59.447.088

1.516,29%

53.272.432

4

Thu nhập khác

398.016

9.226.019

2.218,09%

7.638.018

5

Lợi nhuận trước thuế

4.075.382

68.451.225

1.579,78%

60.864.770

6

Lợi nhuận sau thuế

2.955.779

68.451.225

2.216,45%

60.864.770

7

Tỷ lệ cổ tức đã chi
trả/mệnh giá

15%

20%

33,33%

12,5%
Nguồn: Licogi 16

Trong năm 2006, Công ty đã thanh toán cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ là 15% / vốn điều lệ
với hình thức trả bằng cổ phiếu.
Trong năm 2007, Công ty đã thanh toán cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%
tính theo mệnh giá (tương ứng với 2.000 đồng/cổ phần).
Sau khi cân đối kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008, Hội đồng quản trị đã lấy ý
kiến các cổ đông thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 là 12,5%
(tương ứng với 1.250 đồng/cổ phần) và đã chi trả cho các cổ đông từ ngày 12 tháng 07 năm
2008.
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8.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm báo
cáo




Thuận lợi:
-

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty
Xây dựng và Phát triển Hạ tầng- Bộ Xây dựng.

-

Công ty trú đóng trên khu vực kinh tế trọng điểm của Đất nước, nhu cầu xây dựng
phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các công trình dân dụng tăng trưởng mạnh;

-

Công ty hiện đang sở hữu quỹ đất lớn tại Nhơn Trạch- Đồng Nai, đây là một thành
phố trẻ trong tương lai, khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện, nhu cầu về nhà
ở tăng cao thì các dự án tại đây sẽ là nguồn thu nhập lớn cho doanh nghiệp.

-

Bộ máy Công ty gọn nhẹ, trẻ, năng động và chuyên nghiệp; tập thể CBCNV công ty
đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm
vụ.

Khó khăn:
-

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty còn thấp trong khi Công ty hiện đang đầu tư rất
nhiều dự án với quy mô lớn, tổng vốn đầu tư lớn vì vậy Công ty còn gặp một số khó
khăn trong việc tiếp cận và khai thác dự án.

-

Với xu thế phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, các tập đoàn đa
ngành được hình thành, các tổ chức nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam với
trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức cạnh tranh
của doanh nghiệp.

-

Các chỉ số kinh tế vĩ mô biến động theo hướng tiêu cực đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản
xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
9.1. Vị thế của Công ty trong ngành
Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành ngày càng gia tăng. Đặc biệt sau khi Việt Nam giai
nhập WTO, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường xây lắp ngày càng nhiều hơn
và đồng nghĩa với việc chia sẽ lợi nhuận với các doanh nghiệp trong cùng ngành. Đối với
Công ty Cổ phần LICOGI 16, Hội đồng quản trị luôn quan tâm đến vị thế của Công ty trong
ngành. Hiện nay, so với các công ty khác trong cùng ngành, LICOGI 16 đã khẳng định
thương hiệu trên thị trường phía Nam. Đặc biệt đối với các nhà thầu nước ngoài, các chủ đầu
tư của các công trình lớn.
Công ty luôn đa dạng hoá sản phẩm, tuỳ theo từng thời kỳ mà xác định hướng trọng tâm cho
mình. Vì vậy, thương hiệu LICOGI 16 đã được thị trường biết đến và đánh giá cao. Với thuận
lợi này, hiện nay công ty được các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước giao thực hiện nhiều
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công việc mang tính hiệu quả cao. Đối với LICOGI 16 hiện nay không phải đi đấu thầu nhiều
mà đa số các dự án, công trình xây lắp được giao thầu với giá rất tốt.

9.2. Triển vọng phát triển của ngành
Theo các tài liệu công bố của các công ty cùng ngành tại các nước và tại Việt Nam thì lĩnh
vực xây dựng là một ngành có tiềm năng phát triển rất lớn thể hiện qua sự phát triển của cơ sở
hạ tầng, căn hộ, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại… Trong năm 2008, mặt dù gặp khó
khăn những tháng đầu năm do các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô biến động phức tạp nhưng quốc hội
vẫn phê duyệt kế hoạch tăng trưởng GDP cả năm khoảng 7%, vì vậy nhu cầu về xây dựng hạ
tầng giao thông, thủy lợi, các công trình công nghiệp… tăng cao tương ứng; đặc biệt các dự
án về năng lượng: Các công trình, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện gấp rút được triển
khai. Đây sẽ là một phần công việc rất lớn để Công ty Licogi 16 và các công ty thành viên
tham gia khai thác việc làm.
Cùng với tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, thị trường xây dựng, thị
trường bất động sản và xây dựng cao ốc văn phòng có những chuyển biến khả quan, hứa hẹn
tạo ra lợi tức hấp dẫn thu hút đầu tư. Sự phát triển của thị trường bất động sản và xây dựng
cao ốc văn phòng sẽ kéo theo sự phát triển của các công ty trong ngành. Theo định hướng về
phát triển thị trường nhà ở của Chính phủ đến năm 2010, diện tích nhà ở bình quân đầu người
là 15 m2 sàn. Vì vậy nhu cầu về nhà ở chắc chắn tiếp tục phát triển và cấp bách để đáp ứng.

9.3. Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến chính sách tuyển dụng, đào tạo lao động do vậy đội ngũ
kỹ sư, cử nhân trẻ năng động, nhạy bén trong công việc có những tư duy tốt trong quá trình
điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công ty hiện nay đang sở hữu các dàn thiết bị chuyên dùng hiện đại, hoạt động liên tục và đạt
được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh. Các thiết bị đặc chủng,
chuyên dùng trong ngành xây dựng.
Công ty luôn chú trọng đến lĩnh vực đầu tư bất động sản, đây là lĩnh vực hứa hẹn mang lại lợi
nhuận cao cho doanh nghiệp.
Như vậy định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của
ngành, chính sách của nhà nước và xu hướng chung trên thế giới.

10. Chính sách đối với người lao động
Số lao động tại thời điểm hiện tại là 155 người
Bảng 11: Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc
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Số lượng
Nam
Nữ
Phân theo trình độ học vấn
1. Trên đại học
2. Đại học
3. Cao đẳng
4. Trung cấp
5. Công nhân kỹ thuật
6. Lao động phổ thông
Phân theo phân công lao động
1. Hội đồng quản trị
2. Ban tổng giám đốc
3. Lao động quản lý
4. Lao động trực tiếp

-

07
05
40
114

Ghi chú

47
45
35
27

(Hội đồng quản trị
gồm 07 người,
trong đó có 03
người trong Ban
Tổng Giám đốc)

01
08
04
05
00
00
02
07

Thời gian làm việc: 08 tiếng/ngày (buổi sáng từ 07h30 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00
đến 16h30)


-

02
49
17
06
47
16

Độ tuổi trung bình

Số ngày làm việc: 5,5 ngày/tuần,

Hợp đồng lao động:


Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 23 người



Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: 92 người



Hợp đồng lao động dưới 12 tháng và Hợp đồng lao động thử việc: 40 người

-

Chế độ thai sản, con nhỏ, nghỉ phép, nghỉ ốm, làm thêm giờ: Công ty áp dụng theo quy
định hiện hành của Nhà nước, và theo Bộ luật Lao động.

-

Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Theo quy định quản lý ISO của Công ty Cổ phần
LICOGI 16, bộ phận phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính, quy chế tuyển dụng áp dụng
theo quy chế tuyển dụng của Công ty. Kinh phí đào tạo nhân sự hàng năm, hỗ trợ trong
đào tạo tính trung bình khoảng 200.000.000 đồng/năm

-

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Theo quy chế tiền lương của Công ty (kèm theo quy
chế tiền lương). Mức lương trung bình 2005 – 2007: 2.765.000 đồng/người. Cách trả
lương theo 02 hình thức: Trả lương thời gian đối với cán bộ quản lý và lao động gián tiếp,
trả lương khoán sản phẩm đối với lao động trực tiếp sản xuất; phân phối thưởng, các chế
độ phúc lợi khác dựa trên doanh thu của Công ty. Công ty luôn xem xét tăng lương theo
yêu cầu và tính chất công việc của từng vị trí.
Bảng 12: Dự kiến cho năm 2009-2011
Năm

2009

2010

2011

Số lao động dự kiến
(người)

150

200

210

- 30 -

LICOGI 16

Bản cáo bạch

11. Chính sách cổ tức
Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ
đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật. Cổ đông sẽ được chia cổ tức tương ứng với
phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHĐCĐ. Tỷ lệ
cổ tức sẽ được ĐHCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả
hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm
tới. Sau một năm công ty cổ phần hoá, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
luôn tăng cao. Năm 2006 công ty chi cổ tức 15% bằng cổ phiếu; Năm 2007 công ty chi cổ tức
20% bằng tiền mặt, nguồn chia từ lợi nhuận còn lại sau thuế. Công ty đã tạm ứng cổ tức 6
tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt là 12,5% tính trên mệnh giá (chốt danh sách: 11h00 ngày
09/08/2008), dự kiến cổ tức cả năm 2008 là 25%. Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá cho các năm sắp tới
dự kiến duy trì trong khoảng 25% đến 30%/năm..
Bảng 13: Tỷ lệ cổ tức 2007 – 2010
Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

20

25

25

30

Cổ tức trên mệnh giá (%)

(Nguồn: Licogi 16)

12. Tình hình hoạt động tài chính
12.1 Các chỉ tiêu cơ bản
Trích khấu hao TSCĐ
Công ty tiến hành trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng
năm được áp dụng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành
ngày 12/12/2003.
Thu nhập bình quân
Năm 2005: 1.700.000 đồng/người/tháng;
Năm 2006: 2.270.000 đồng/người/tháng.
Năm 2007: 4.324.000 đồng/người/tháng.
Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Các
khoản phải nộp được thực hiện theo đúng luật định.
Trích lập các quỹ theo luật định
Từ năm 2007, Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty và pháp luật hiện hành.
Tổng dư nợ vay
Tổng dư nợ vay ngân hàng đến 30/6/2008: 50.558.553.026 đồng.
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Tình hình công nợ đến 30/6/2008
Phải trả người bán:

13.351.999.098 đồng

Phải thu khách hàng:

40.299.744.103 đồng

Bảng 14: Các khoản phải thu năm cuối năm 2006, 2007 và Quý 2/2008
Đơn vị: ngàn đồng
STT

Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Quý 2/2008

1

Phải thu của khách hàng

59.580.519

42.874.866

40.299.744

2

Trả trước cho người bán

3.903.180

38.399.660

134.369.706

3

Phải thu nội bộ

108.288.901

-

7.517.534

4

Các khoản phải thu khác

4.367.293

61.003.921

5.885.232

5

Dự phòng các khoản phải thu
khó đòi

-

(188.974)

(188.974)

142.089.473

187.883.242

Tổng

176.139.893

Caên cöù vaøo thoâng tö soá 13/2006/TT-BTC, ngaøy 27/02/2006 v/v höôùng daãn cheá ñoä
trích laäp vaø söû duïng caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho, toån thaát caùc khoaûn
ñaàu tö taøi chính, nôï khoù ñoøi vaø baûo haønh saûn phaåm, haøng hoùa, coâng trình xaây laép taïi
doanh nghieäp. Nhaèm ñaûm baûo coù nguoàn taøi chính ñeå buø ñaép toån thaát coù theå xaûy ra
trong nhöõng naêm tieáp theo, baûo toaøn voán kinh doanh vaø giaù trò cuûa caùc khoaûn nôï phaûi
thu khoâng cao hôn giaù trò coù theå thu hoài ñöôïc. Coâng ty Coå phaàn LICOGI 16 tieán haønh
trích laäp döï phoøng 70% giaù trò caùc khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo
taøi chính 2007 vôùi soá tieàn: 188.973.831 ñoàng.
Bảng 15: Các khoản phải trả năm cuối năm 2006, 2007 và Quý 2/2008
Đơn vị: ngàn đồng
TT

Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Quý 2/2008

Nợ ngắn hạn

261.303.241

228.066.657

136.168.126

1

Vay ngắn hạn

83.431.031

103.910.550

3.873.390

2

Phải trả cho người bán

28.599.666

19.548.405

13.351.999

3

Người mua trả tiền trước

1.775.465

1.604.270

8.834.977

4

Thuế và các khoản phải
nộp cho NN

11.505.886

21.481.481

20.476.599

5

Phải trả công nhân viên

1.990.695

464.625

772.005

6

Phải trả phải nộp khác

22.774.032

83.873.637

88.859.156
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7

Chi phí phải trả

409.657

(2.816.310)

8

Phải trả nội bộ

110.816.805

-

II

Nợ dài hạn

15.789.048

89.888

46.746.124

1

Vay dài hạn

15.694.927

-

46.685.163

2

Phải trả dài hạn khác

6.000

3.000

3.000

3

Dự phòng trợ cấp mất
việc làm

88.121

86.888

57.961

277.092.290

228.156.545

182.914.250

Tổng cộng

(Nguồn: Licogi 16)
Bảng 16: Tình hình công nợ phân theo vay ngắn hạn, vay dài hạn
Đơn vị tính: triệu đồng

TT

I
1
2
3
4
II
1
2
3

Nội dung

Hạn
mức
tín
dụng

Năm 2006
Lãi
suất

Dư nợ
cuối kỳ

Vay ngắn hạn
NH Liên doanh Việt Lào
NH No&PTNTVN –
CN Đông Sài Gòn
NH TMCP Sài Gòn
Hà Nội – CN TPHCM
Onshine Investmets
Limited

Năm 2007
Lãi
suất

40.348
8.000

1%

Quý 2/2008

Dư nợ
cuối kỳ

Lãi Dư nợ
suất cuối kỳ

68.329

3.873

9.457

73.000 0,95% 30.891
70.000

Vay trung dài hạn
Công ty Cho thuê Tài
chính II
CN Công ty Tài chính
40.000
Dầu khí TpHCM
NHTM CP An Bình
150.000

1,07%

3.873

0%

64.456

50.700

1,6%

35.581

3.873

46.685

1,2% 17.080
1%

3.469

1%

35.581
1,85% 46.685
(Nguồn: Licogi 16)

12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 17: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giai đoạn 2006, 2007, Quý 2/2008
Chỉ tiêu

Năm 2006

Năm 2007

Quý
2/2008

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ / nợ ngắn
hạn)
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng TK / nợ
ngắn hạn)
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2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn (lần)
Hệ số nợ / Tổng tài sản

0,91

0,55

0,28

Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu

9,62

1,24

0.39

Vòng quay hàng tồn kho

2,42

3,58

1,60

Doanh thu thuần / tổng tài sản

0,44

0,72

0,3

Lợi nhuận sau thuế / DT thuần

2,21%

23,03%

31,37%

Lợi nhuận sau thuế / vốn CSH

10,21%

37,18%

13,13%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,97%

16,47%

9,42%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu
thuần

2,75%

20,00%

27,46%

1.182

12.115

4.548

11.582

32.586

34.300

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi (%)

5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (đồng)
Thu nhập trên cổ phần
Giá trị sổ sách trên cổ phần

(Nguồn: Licogi 16)

- Các chỉ số về khả năng thanh toán của Licogi 16 qua 02 năm 2006 và 2007 đều tăng:
Đối với hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 0,96 lên 1,34 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng
từ 0,73 lên 1,06 lần. Theo đó, các hệ số trong khả năng thanh toán đã thể hiện tính chủ động
trong việc xử lý các vấn đề tài chính.
- Các chỉ tiêu tài chính về khả năng sinh lời trong năm 2007 đều tăng so với năm 2006
cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngày càng tốt.

13. Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng
Thành viên Hội đồng Quản trị
1. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tịch HĐQT.
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

02/09/1958

Số CMND:

011536707, cấp ngày 20/3/1998 tại CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Tổ 18B, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị
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Quá trình công tác:
08/1978 – 10/1978: Bộ đội thuộc E191, E122 – Bộ chỉ huy quân sự Hà Tuyên;
Cấp bậc binh nhất;
11/1978 – 05/1982: Bộ đội – Giáo viên dạy toán Trường Văn hóa quân khu 2;
Cấp bậc Trung sỹ;
06/1982 – 09/1985: Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Chức vụ Lớp
phó học tập;
10/1985 – 09/1997: Công tác tại Xí nghiệp Xây dựng số 1, Xí nghiệp Xây lắp
Hà Nội, Công ty Lắp máy và Xây dựng thuộc LILAMA; Giữ chức vụ: Đội
trưởng, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật;
10/1997 – 03/2001: Công tác tại Công ty Lắp máy Điện nước thuộc Tổng
Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI); Giữ chức vụ: Phó Giám
đốc Công ty;
04/2001 – 01/2006 : Giám Đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng Công ty
Xây dựng và phát triển Hạ tầng (LICOGI)
02/2006 – 06/2007: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
LICOGI 16.
07/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 16.

















Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Licogi 16.
Là dại diện phần vốn Nhà nước - Tổng Công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI
16): 1.584.000 cổ phần, chiến 11,65% vốn điều lệ.
Số cổ phần nắm giữ: 610.000 cổ phần, chiếm 4,49 % vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: không có
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
2. Ông Don Di Lam – Ủy viên HĐQT
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

20/03/1967

Số Passport:

BA14068 cấp ngày 30 tháng 3 năm 2005 tại Toronto

Địa chỉ thường trú:

44 Huỳnh Tịnh Của, Q.3, Tp. HCM

Quốc tịch:

Canada

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ Thuật, Thương Mại, Khoa học Chính trị
Quá trình công tác:


Từ 1990 đến 1994: Chuyên viên Coopers & Lybrand (Canada);
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Từ 1994 – 1996: Trưởng phòng Coopers & Lybrand – AISC Việt Nam;



Từ 1996 – 1998: Giám đốc Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam;



Từ 1998 – 2003: Phó Tổng Giám đốc Công ty PricewaterhouseCoopers Việt
Nam;



Từ 2003 – đến nay: Tổng Giám đốc VinaCapital

Là người đại diện của Công ty VinaCapital, số cổ phần nắm giữ: 2.476.718 cổ phần,
chiếm 18,21% vốn Điều lệ
Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 16.
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Ủy viên HĐQT
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

18/02/1966

Số CMND:

171605757 cấp ngày 18/3/1992 tại Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú:

Tổ 19, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:


Từ 1990 – 1991: Công tác tại phòng Tài chính Kế toán Liên hiệp Ngoại Thương
Thanh Hoá;



Từ 1992 - 1996: Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Thương Mại Thanh Hoá;



Từ 1997 – 2002: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Xây dựng
và phát triển hạ tầng.



Từ 2007 – 01/2007: Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Xây dựng và phát triển
hạ tầng.



01/2007 đến nay: Quyền Kế toán trưởng Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển
Hạ tầng.

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 16, Quyền kế toán
trưởng Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng.
Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,037 vốn Điều lệ
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Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
4. Ông Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

05/10/1952

Số CMND:

024448199 cấp ngày 25/01/2005 tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú:

11C Cư xá 307 P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi
Quá trình công tác:


Từ 12/1974 – 09/1986: Kỹ sư, Trưởng phòng Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 1
thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Xây dựng Thủy Lợi, Bộ Thủy Lợi;



Từ 10/1986 – 06/1987: Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 1 – Liên
hiệp Xí nghiệp Xây dựng Thủy Lợi 4;



Từ 07/1987 – 10/1996: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy Lợi 41 thuộc
Tổng Công ty Xây dựng số 4;



Từ 11/1996 – 06/1997: Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Chất lượng Xây
dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 4;



Từ 07/1997 đến 09/1997: Kỹ sư Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng;



Từ 10/1997 – 03/2001: Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Tổng Công ty Xây
dựng và Phát triển Hạ tầng, khu vực phía Nam tại TpHCM;



Từ 04/2001 đến 01/2006: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng
Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng;



Từ 02/2006 đến 6/2007: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Licogi 16;



Từ 06/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi
16;

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16.
Số cổ phần nắm giữ: 30.148 cổ phần, chiếm 0,22% vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: không
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Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
5. Ông Vũ Công Hưng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

18/12/1973

Số CMND:

012235601 cấp ngày 19/5/1999 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Số 3 ngách 178/5 tây sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ; C.E.O
Quá trình công tác:
 06/1995

đến 08/1997: Kỹ sư xây dựng, chuyên viên, phó phòng thiết kế Công ty điện tử
công nghệ (ETC), Hà Nội;
 09/1997 – 04/2001: Kỹ sư Xây dựng, chuyên viên phòng KT-KH Công ty Lắp máy điện
nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, Hà Nội;
 05/2001 – 12/2003: Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty Xây dựng số 16 thuộc Tổng
Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng;
 01/2004 – 01/2006: Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Vật tư Công ty Xây dựng số 16
thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng;
 02/2006 – 05/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch – Thị
trường Công ty Cổ phần LICOGI 16;
 06/2006 – 10/2006: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
LICOGI 16;
 11/2006 – 04/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;
 05/2007 – 11/2007: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
LICOGI 16, Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6;
 11/2007 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
LICOGI 16, Giám đốc Chi nhánh Lai Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6.
Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi
16.
Số cổ phần nắm giữ: 107.250 cổ phần, chiếm 0,788 % vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không.
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6. Ông Nguyễn Duy Bảo – Ủy viên HĐQT
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

20/01/1970

Số CMND:

011768306 cấp ngày 18/3/1992 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

DB37 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:


Từ 1993 – 1996: Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương TpHCM, đại lý tàu
Happag - Hayd



Từ 1998 – 2000: Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Bảo Huy;



Từ 2002 – 2006: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TpHCM, phòng thông tin
thị trường phụ trách Bản tin TTCK;



Từ 09/2006 đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí chi nhánh TpHCM;

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 16, Phó phòng Đầu
tư Công ty Tài chính dầu khí
Là người đại diện của Công ty Tài chính Dầu khí: Số cổ phần nắm giữ: 1.160.294 cổ
phần, chiếm 8,53% vốn Điều lệ
Số cổ phần của cá nhân hiện đang nắm giữ: 1.500 cổ phần, chiếm 0,01% vốn Điều lệ.
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
7. Ông Hoàng Minh Khai – Ủy viên HĐQT
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

22/03/1962

Số CMND:

024533713 cấp ngày 15/8/2006 tại Tp.HCM

Địa chỉ thường trú:

503 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Quá trình công tác:

















02/1983 – 10/1986: Bộ đội D10E108, F337 Lạng Sơn;
11/1986 – 01/1987: Học sinh trường Công Nhân Cơ giới 2, Hải Dương;
02/1978 – 05/1988: Cán bộ phòng Tổ chức Hành chánh – XN Cơ giới số 9, Đồng
Nai;
06/1988 – 01/1989: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Cơ giới 17, Hải Hưng;
02/1989 – 12/1990: Đi hợp tác lao động tại I Rắc;
01/1991 – 06/1998: Cán bộ Phòng Tổ chức, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9;
06/1998 – 06/2001: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9;
06/2001 – 02/2002: Phó phòng Tổ chức Công ty Xây dựng số 16;
03/2002 – 07/2003: Trưởng phòng Tổ chức hành chánh Công ty Xây dựng số 16;
08/2003 – 01/2006 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Xây dựng số 16,
Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch;
02/2006 – 01/2007: Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn Trạch;
02/2007 – 03/2007: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới
Nhơn Trạch;
04/2007 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI
16, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch.

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, P. Toång giaùm ñoác Coâng ty, Giám đốc Ban
quản lý dự án khu đô thị mới Nhơn Trạch.
Số cổ phần nắm giữ: 121.887 cổ phần, chiếm 0,90% vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: Bà Phạm Thị Hải Thương (Vợ), số cổ phần
hiện đang sở hữu: 4.669 cổ phần, chiếm 0,03% vốn Điều lệ.
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
Ban Kiểm soát
-

Ông Trần Đình Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

20/08/1958

Số CMND:

012355339 cấp ngày 16/6/2000 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Số 25, D6, P.Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
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Quá trình công tác:


Từ 8/1979 – 10/1980: Giáo viên trường Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây Dựng;



Từ 11/1980 – 6/1981: Phó phòng Tài vụ XNXD 104, Công ty Xây dựng số 18,
Bộ Xây dựng;



07/1981 – 09/1985: Trưởng Phòng Tài vụ XNXD 101 – Công ty Xây dựng số 18
- Bộ Xây dựng;



Từ 10/1985 – 6/1988: Học tại trường Đại học Tài chính Kế toán Hà nội;



Từ 7/1988 – 8/1990: Trưởng phòng Tài vụ XN Cung ứng vận tải, Công ty Xây
dựng số 18, Bộ Xây dựng;



Từ 8/1990 – 3/1996: Trưởng phòng Tài vụ XN Lắp máy điện nước, Công ty Xây
dựng số 18, Bộ Xây dựng;



Từ 3/1996 – 10/2005: Kế toán trưởng Công ty Lắp máy điện nước, Tổng Công
ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI);



Từ 10/2005 – 11/2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số
18 - LICOGI;



Từ 12/2006 – 4/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần
Licogi 16.



Từ 05/2007 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16, Phó
Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 16.6.

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Licgi 16, Phó Giám
đốc Công ty Cổ phần LICOGI 16.6.
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
-

Ông Phạm Xuân Diện - Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

29/01/1980

Số CMND:

221005686 cấp ngày 10/1/1996 tại Phú Yên

Địa chỉ thường trú:

Khóm 6, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12
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Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:


Từ 09/2002 – 07/2003: Cử nhân kinh tế, Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư
Công ty Xây dựng số 16;



Từ 08/2003 – 09/2005: Nhân viên Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn
Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16;



Từ 10/2005 – 01/2006: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn
Trạch thuộc Công ty Xây dựng số 16;



Từ 02/2006 – 3/2007: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Nhơn
Trạch thuộc Công ty Cổ phần Licogi 16;



Từ 3/2007 đến nay: Trưởng Phòng Đầu tư và Quan hệ Công chúng, Uỷ viên Ban
kiểm soát Công ty Cổ Phần LICOGI 16.

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Đầu tư và Quân hệ Công chúng, Thành viên
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 16;
Số cổ phần nắm giữ: 11.167 cổ phần, chiếm 0,082% vốn Điều lệ
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
-

Bà Phạm Thị Minh Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát
Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

14/08/1974

Số CMND:

011706136, cấp ngày 16/09/1999 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

232/12 Quốc lộ 13, Q.Bình Thạnh, TpHCM.

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: Sau Đại học
Quá trình công tác:


Từ 1996 – 1998: Công ty Liên doanh Wisma – OSC Việt Nam, kế toán trưởng;



Từ 1999 – 2004: Công ty TNHH Việt Bình, Phó Giám đốc



Từ 2005 – đến nay: Công ty Tài chính Dầu khí, phụ trách Tổ Đầu tư chứng từ có
giá



Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách tổ Đầu tư chứng từ có giá

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0%vốn Điều lệ
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Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
Thành viên Ban Giám đốc
1. Ông Lê Văn Nga – Tổng Giám đốc
(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)
2. Ông Vũ Công Hưng – Phó Tổng Giám đốc
(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)
3. Ông Hoàng Minh Khai – Phó Tổng Giám đốc
(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)
4. Ông Đoàn Thuận Chí – Phó Tổng Giám đốc
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

11/08/1957

Số CMND:

024069952 cấp ngày 5/8/2003 tại Tp.HCM

Địa chỉ thường trú:

121 Thống Nhất, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:


Từ 06/1983 – 07/1988: Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình Sở thể dục thể
thao Thuận Hải;



Từ 08/1988 – 09/1991: Học viên trường Đại học kiến trúc TpHCM;



Từ 10/1991 – 08/1992: Kỹ sư Sở thể dục thể thao Thuận Hải;



Từ 09/1992 – 12/1996: Kỹ sư công trình xây dựng Miền Đông Đồng Nai;



Từ 01/1997 – 06/2001: Kỹ sư Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9;



Từ 07/2001 – 01/2006: Phó giám đốc Công ty Xây dựng số 16;



Từ 02/2006 – đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16,

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16
Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần, 0.074% vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: không
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Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
5. Ông Bùi Đông Hoàn – Phó Tổng Giám đốc
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

23/06/1975

Số CMND:

023095815 cấp ngày 13/4/2001 tại Tp.HCM

Địa chỉ thường trú:

25/216B Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Gò Vấp, Tp.HCM.

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Quá trình công tác:


Từ 1999-2000: Kỹ sư giám sát tại Công ty X59 (thuộc Bộ Quốc Phòng).



Từ 2001-2003: Chỉ huy trưởng tại Công ty CALOFIC.



Từ 2004-tháng 2007: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Công ty Cổ phần LICOGI
16.



Từ tháng 01/2008-nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ
thuật Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh tế - Kỹ Thuật
Công ty Cổ phần LICOGI 16;
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ.
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không
6. Ông Hoàng Chí Phúc– Kế toán trưởng
Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

31/07/1972

Số CMND:

022785039

Địa chỉ thường trú:

122/19/12 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Tp.HCM

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Trình độ văn hóa:

12/12
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Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán
Quá trình công tác:


Từ 1995-1997: Kế toán tổng hợp tại Cty TNHH Đại Phát, Quận 5, TPHCM;



Từ 1997-2000: Kế toán tổng hợp tại DNTN Thái Tiến Phát, Quận 6, TPHCM;



Từ 2000-2001: Phụ trách kế toán Chi nhánh Tổng Cty Xây dựng & Phát triển hạ
tầng (LICOGI) tại TP.Hồ Chí Minh;



Từ 2001-2006: Phó phòng kế toán Công ty Xây dựng số 16;



Từ 2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI 16.

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Licogi 16
Số cổ phần nắm giữ: 3.848 cổ phần, 0,028% vốn Điều lệ
Số cổ phần của những người có liên quan: không
Các khoản nợ với Công ty: không có
Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không

14. Tài sản
Bảng 18: Danh mục diện tích đất đai, nhà xưởng đang sử dụng
STT

Chỉ tiêu

Diện Tích

1

Đất trụ sở Công ty tại 49B-Phan
Đăng Lưu- Phú Nhuận- TP HCM

90m2

2

Diện tích đất kinh doanh nhà khu
TTTM Ngãi Giao- Huyện Châu
Đức- Bà Rịa Vũng Tàu

8.699,1m2

Theo hình thức giao đất kinh doanh
chuyển nhượng nhà ở, lâu dài.

3

Diện tích đất dự án tại các xã Long
Tân, Phú Hội huyện Nhơn TrạchTỉnh Đồng Nai.

210ha

Theo hình thức giao đất thu tiền sử
dụng đất.

- Giai đoạn 1:

50ha

- Giai đoạn 2:

27ha

- Giai đoạn 3:

83ha

- Giai đoạn 4:

50ha

4

Đất xây dựng văn phòng tại 24APhan Đăng Lưu- Bình Thạnh- TP
HCM

Ghi chú
Theo hình thức giao đất, lâu dài.

Đất ở: lâu dài

341,1m2
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5

Đất để xây dựng trường cao đẳng
Nghề KT-KT LICOGI tại Khu Kinh
tế Nghi Sơn- Thanh Hóa

8ha

Theo hình thức giao đất, 70 năm

6

Đất để xây dựng Nhà máy nhiên
liệu sinh học tại Khu kinh tế Nghi
Sơn- Thanh Hóa

20ha

Theo hình thức giao đất, 70 năm.

(Nguồn: Licogi 16)

15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2008-2010
Bảng 19: Dự kiến các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2008 – 2010
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu
1

Giá trị tổng sản lượng

2008

2009

2010

940,000

1,128,000

1,466,400

Trong đó:
1.1

Xây lắp

188,000

244,400

293,280

1.2

Giá trị SXCN, VLXD và KD khác

92,740

120,562

180,843

1.3

Bất động sản

659,260

763,038

992,277

Doanh thu

600,000

840,000

1,218,000

2.1

Doanh thu xây lắp

141,000

183,300

256,620

2.2

Doanh thu SXCN, VLXD và KD khác

79,000

124,700

189,980

2.3

Doanh thu từ Kinh doanh Bất động sản

380,000

532,000

771,400

450

500

600

42,000

67,200

97,440

7.78

11.20

13.53

2

3

Lao động bình quân

4

Tổng quỹ lương

5

Thu nhập bình quân (đồng/tháng)

6

Vốn điều lệ

136,000

136,000

204,000

7

Tổng lợi nhuận trước thuế

120,000

156,000

210,600

8

Nộp ngân sách

15,740

61,500

87,225

8.1

Thuế GTGT

30,000

42,000

60,900

8.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

-

19,500

26,325

120,000

136,500

184,275

9

Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp
để lại sau thuế
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9.1

Trích quỹ dự trữ bắt buộc (10%)

12,000

13,650

18,428

9.2

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)

12,000

13,650

18,428

9.3

Quỹ đầu tư mở rộng (10%)

12,000

13,650

18,428

9.4

Lợi tức còn lại chia cổ tức

84,000

95,550

128,993

10

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%)

25

28

28

11

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức
(tính lũy kế )

50,000

107,470

179,343

(Nguồn: Licogi 16)
Ghi chú: Theo quy định của Nhà nước, Công ty nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần được miển
thuế thu nhập trong hai năm sau kể từ năm chuyển sang cổ phần hoá. Công ty được cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần kể từ 2/6/2006, Công ty đã đóng thuế Thu nhập doanh
nghiệp từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2006. Vì vậy trong năm 2007 và 2008 công ty được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty Cổ phần LICOGI 16 được giảm 50% thuế thu nhập doanh
nghiệp trong hai năm tiếp theo (2009 và 2010).

Chiến lược phát triển kinh doanh
a. Các dự án đầu tư


Cụm dự án Khu đô thị mới Nhơn Trạch:

- Đối với dự án giai đoạn 1- 50ha: Tập trung thu hồi vốn các hợp đồng đến hạn của các khách
hàng, tiếp tục bàn giao nền đất cho khách hàng để thực hiện xây dựng căn hộ. Phối hợp với
các đơn vị môi giới bất động sản để triển khai kinh doanh tiếp phần diện tích đất thương phẩm
còn lại. Ban quản lý dự án sẽ tích cực tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước để tìm
kiếm cơ hội liên doanh liên kết thực hiện kinh doanh phần diện tích đất chợ, công trình
thương mại, các lốc chung cư trong dự án.
- Đối với dự án giai đoạn 2- 27ha: Triển khai đền bù phần diện tích đất chưa đền bù khoảng
6ha trong năm 2008, thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng của dự án, cố gắng hoàn
thiện trong năm 2009. Phối hợp với các Sở- Ban ngành triển khai thu hồi đất, xác định giá đất
để làm căn cứ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.
- Đối với dự án giai đoạn 3- 83ha: Tập trung nhân lực và tài chính để hoàn tất công tác đền bù
của dự án. Đây là dự án chủ chốt mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong năm
2008 và 2009. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Dự án và đẩy mạnh công tác kinh doanh
của Dự án nhằm nâng cao hiệu suất đầu tư, rút ngắn thời gian thu hồi vốn.
- Tăng cường công tác xúc tiến tiếp thị, kinh doanh thu hồi vốn dự án Ngãi Giao, kêu gọi
khách hàng cùng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xây nhà ở các dự án thuộc Khu đô thị
mới Nhơn Trạch.


Dự án Nhà ở khu phố chợ Ngãi Giao: Đã nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng
đất và hoàn thành việc sang tên Chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở cho khách
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hàng. Đồng thời tiếp tục nâng cao công tác kinh doanh – tiếp thị để bán các căn còn lại
của dự án.


Dự án sản xuất Phụ gia Tro bay: Công ty Cổ phần LICOGI 16 uỷ quyền cho Công ty
Cổ phần LICOGI 16.6 tham gia góp vốn đầu tư và điều hành sản xuất tại Công ty Cổ
phần Sông Đà 12- Cao Cường, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp là 25%, tương
ứng với 12.500.000.000 đồng. Cơ cấu nhân sự: Công ty cử 2 người tham gia vào Hội
đồng quản trị, 1 người làm trưởng ban kiểm soát và một Phó Tổng giám đốc. Sản phẩm
của dự án hiện đang cung cấp cho thuỷ điện Sơn La.



Dự án dây chuyền bê tông đầm lăn Phục vụ thi công thủy điện Bản Chát- Lai
Châu:

Công trình thuỷ điện Bản Chát có công suất lắp máy 220MW được xây dựng tại huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu. Công trình có sử dụng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC), theo thiết kế
do công ty tư vấn xây dựng điện 1 lập khối lượng bê tông đầm lăn công trình sử dụng là:
1.605.738 m3, thời gian thi công bê tông đầm lăn theo tiến độ giai đoạn 2 là 2 năm 3 tháng,
cường độ thi công bê tông đầm lăn trung bình : 2.140 m3/ ngày, cường độ lớn nhất: 2.562
m3/ngày. Để đáp ứng được yêu cầu về thời gian, khối lượng và cường độ thiết kế đòi hỏi Nhà
thầu phải có năng lực, kinh nghiệm và dây chuyền thi công đồng bộ, hiện đại.
Đầu tư dây chuyền sản xuất và vận chuyển bê tông đầm lăn hiện đại, tiên tiến, đồng bộ, đảm
bảo việc thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại công trình thuỷ điện Bản Chát đúng tiến
độ và đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đã được đề ra.
Tổng vốn đầu tư khoảng 240 tỷ đồng. Đến nay, thiết bị đã cơ bản tập kết và lắp đặt tại công
trường, đã đổ thí nghiệm đợt 2.
Tổng doanh thu trong các năm 2009, 2010, 2011 khoảng 1.600 tỷ đồng. Lợi nhuận khoản 5%
tổng doanh thu. Chưa kể phần thiết bị còn lại sau khi sử dụng xong công trình này. Đang xin
phép chính phủ cho thực hiện thủy điện Lai Châu.
Các thiết bị được khấu hao nhanh theo Quyết định 671/BCT-NL ngày 21 tháng 01 năm 2008,
Trạm trộn công suất 500m3/h và Băng tải được khấu hao 100% trong thời gian thi công tại
Công trình này
Dự kiến giá trị còn lại sau khi sử dụng tại công trình này khoảng 60% nguyên giá.
Như vậy phần lợi nhuận của dự án này khoảng 200 tỷ đồng trong các năm 2009, 2010, 2011.


Dự án đầu tư nhà văn phòng tại 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, HCM:
Hiện nay đã triển khai xong các bước chuẩn bị đầu tư, thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ
thuật thi công. Đã lựa chọn và đang thi công phần móng của tòa nhà. Sau khi dự án hoàn
thành sẽ dùng 2 tầng sử dụng làm trụ sở chính của Công ty, một tầng sử dụng chung và
còn lại cho thuê.



Dự án đầu tư xây dựng xây dựng khu hỗn hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc nối
dài- Hà Nội, diện tích khoảng 9.600 m2. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự
án theo hướng hiện đại.
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Dự án chung cư CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Coâng ty kyù hôïp ñoàng nhaän chuyeån nhöôïng laïi 3.997 m2 ñaát vôùi muïc ñích xaây döïng
chung cö taïi Khu ñoâ thò môùi Thònh Lieät.
Hieän nay ñang thoáng nhaát caùc chæ tieâu cô baûn veà kyõ thuaät ñeå thieát keá quy hoaïch chi tieát.


Dự án Khu dân cư tại đường Lý Thường Kiệt, P. Lộc Phát. TX. Bảo Lộc, Lâm
Đồng với quy mô 20ha.

Döï aùn Khu daân cö taïi ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät maø Coâng ty ñaàu tö coù vò trí heát söùc thuaän
lôïi, naèm treân truïc ñöôøng Lyù Thöôøng Kieät noái daøi cuûa Thò Xaõ hieän taïi, ngay caïnh hoà sinh
thaùi Nam Phöông do VINACONEX quy hoaïch ñaàu tö.
Döï aùn ñaõ ñöôïc tænh chaáp nhaän chuû tröông, hieän ñang laäp HS Döï aùn xin caáp giaáy chöùng
nhaän ñaàu tö.
Trong năm 2009, Công ty tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, dự kiến đầu tư bắt đầu từ
năm 2010.


Triển khai đền bù và thi công hạ tầng cho Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật
LICOGI tại Nghi Sơn Thanh Hóa.

b. Công tác thi Công xây lắp
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã quyết định cơ cấu lại mô hình sản xuất
kinh doanh của Công ty theo hướng chắc lọc: quản lý đầu tư, trực tiếp thi công xây lắp triển
khai tại các công ty thành viên; Công ty Cổ phần LICOGI 16.1 chuyên thi công về lĩnh vực
xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công ty Cổ phần LICOGI 16.2 chuyên thi công về thủy
lợi, thủy điện; Công ty Cổ phần LICOGI 16.5 thi công lĩnh vực hạ tầng khu dân cư, khu công
nghiệp, sản xuất bê tông thương phẩm, ống cống bê tông; Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 thực
hiện thi công xây lắp tại phía bắc, kinh doanh điện, nước và lắp máy; Công ty cổ phần cơ khí
LICOGI 16 chuyên sản xuất thanh cán, cốt pha, cốt thép và gia công lắp đặt kết cấu định
hình; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nghi Sơn quản lý đầu tư Khu công nghiệp
luyện kim tại Nghi Sơn- Thanh Hóa.
c. Công tác sản xuất VLXD, thi công cơ giới
Củng cố và phát triển theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề hoạt động, nâng
dần tỷ trọng thu từ sản xuất VLXD và thi công cơ giới trong cơ cấu tổng doanh thu, tăng
cường công tác xúc tiến kinh doanh, mở rộng thị trường rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư
thiết bị, thu hồi công nợ. Đến ngày 02 tháng 10 năm 2008, Công ty góp vốn toàn bộ thiết bị
thi công cơ giới để thành lập Công ty cổ phần LICOGI 16.9, chuyên quản lý, thi công cơ giới,
san lấp mặt bằng khu công nghiệp tại Nghi Sơn Thanh Hóa.
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16. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên
-

Ổn định và nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, đội ngũ công nhân kỹ thuật, tăng
cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong lao động, tạo ra bộ máy có tính chuyên
nghiệp để phát triển thương hiệu, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh và hiệu quả.

-

Thực hiện tốt kế hoạch tín dụng, huy động tối đa các nguồn vốn phục vụ thi công và
đầu tư phát triển, tăng cường công tác nghiệm thu thanh quyết toán, tăng nhanh vòng
quay sử dụng vốn;

-

Phát huy thế mạnh truyền thống, mở rộng và phát triển thị trường theo hướng đa dạng
hoá sản phẩm, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, các hình thức hợp tác đầu tư
và kinh doanh trong đó chú trọng thị trường xây dựng các nhà máy thuỷ điện, các dự
án đô thị, công nghiệp và VLXD, nghiên cứu đầu tư các dự án có hiệu quả tốt để thu
hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài doanh nghiệp.

-

Xây dựng và đưa vào thực hiện một cách nề nếp các quy chế tổ chức và hoạt động của
công ty nhằm cụ thể hoá điều lệ Công ty về các mặt quản lý: Tài chính kế toán; Kinh
tế - Kỹ thuật; Lao động tiền lương - đào tạo; Cơ giới, máy móc thiết bị; Quản lý dự án
(chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế ); Trách nhiệm cá nhân trong công việc.

-

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm lành mạnh hoá và minh bạch các hoạt động của
Công ty.

-

Tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội của Công ty hoạt động và phối hợp tốt
với các tổ chức này để phát huy sức mạnh tập thể, nội lực và bảo đảm quyền lợi của cổ
đông.

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
-

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2007 và giá trị, số lượng các hợp đồng mà Công ty
đã ký kết hàng năm hoặc dự kiến ký kết thì kế hoạch kinh doanh, doanh thu và lợi
nhuận của Công ty từ năm 2008 đến 2010 nêu trên có tính khả thi. Lợi nhuận sau thuế
dự kiến của Công ty trong năm 2008 là 120 tỷ đồng tăng 85,18% so với 2007 và 2009
là 136.5 tỷ đồng tăng 13,75% so với năm 2008. Sáu tháng đầu năm 2008 Công ty đã
đạt được 50,72% kế hoạch được đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được của Công ty phụ
thuộc 70% vào hoạt động kinh doanh Bất động sản nên tiến độ thực hiện các dự án,
giá cả nguyên vật liệu xây dựng và tình hình cung cầu của thị trường Bất động sản là
những yếu tố quan trọng cần quân tâm để hoàn thành kế hoạch trong những năm tới.

-

Với tỷ lệ cổ tức là 20%, năm 2007 Công ty đã sử dụng 17,4% lợi nhuận sau thuế dùng
để trả cổ tức. Với lợi nhuận sau thuế dự kiến trong các năm 2008, 2009 và 2010 lần
lượt là 120 tỷ đồng, 136,5 tỷ đồng và 184,28 tỷ đồng Công ty vẫn đảm bảo được tỷ lệ
cổ tức từ 25-30% sau khi trích lập các quỹ theo quy định và bổ sung nguồn vốn kinh
doanh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

-

Những nhận xét trên chỉ nhằm mục đích tham khảo, không hàm ý đảm bảo giá trị
chứng khoán.
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18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm
yết
-

Không có.

19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh
hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết
-

Không có.

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại Chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá chứng khoán
10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

3. Tổng số chứng khoán niêm yết
13.600.000 cổ phần (mười ba triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
4.1 Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông sáng lập
Công ty Cổ phần LICOGI 16 chính thức đi vào hoạt động vào ngày 02 tháng 06 năm 2006 do
vậy mọi điều kiện chuyển nhượng áp dụng với cổ đông sáng lập đều còn hiệu lực đến hết
ngày 01 tháng 06 năm 2009. (theo danh sách đính kèm)
4.2 Hạn chế chuyển nhượng đối với thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, Kế toán trưởng
Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do
mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời
gian 6 tháng tiếp theo. Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do cam kết trên là 900.800 CP
(chiếm 6,62% vốn cổ đông).

5. Phương pháp tính giá
Giá khởi điểm được xác định là giá trung bình các kết quả được tính bởi các
phương pháp:
 Phương pháp 1: Dựa trên giá đấu giá thành công thấp nhất của đợt đấu giá phát
hành ra công chúng gần nhất ngày 09/01/2008
Giá đấu giá thành công thấp nhất của đợt đấu giá phát hành ra công chúng gần nhất ngày
09/01/2008 là 60.500 đồng/cổ phiếu
 Phương pháp 2: Dựa theo P/E của các công ty xây dựng đang được niêm yết trên
sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM
Cơ sở chọn lựa: các Công ty trong ngành xây dựng đang được niêm yết trên sàn GDCK
Tp.HCM có nhiều điểm tương đồng với Licogi 16 nhất về các yếu tố như quy mô, mức vốn
điều lệ. P/E trung bình của các Công ty này tính tới ngày 08/10/2008:
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Mã CP

Công ty

Số CP đang lưu hành

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật
TPHCM

CII

P/E

39.500.000

9,97

8.000.000

7,23

CNT

CTCP Xây dựng & Kinh doanh vật tư

DCC

CTCP Xây Dựng Công Nghiệp
(DESCON)

10.100.000

5,60

HBC

CTCP XD & KD Địa ốc Hoà Bình

15.120.000

14,84

SC5

CTCP Xây dựng số 5

10.320.000

4,45

UIC

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô
thị IDICO

8.000.000

7,86

P/E trung bình

7,66

Chỉ số EPS được tính dựa trên các chỉ tiêu của 4 quý gần nhất như sau:
Chỉ tiêu

Quý 4/2007

3 quý đầu/2008

4 quý gần nhất

Vốn điều lệ

56.500

136.000

Tổng số CP

5.650.000

13.600.000

11.612.500

28.357

81.898

110.255

Lợi nhuận sau thuế
EPS

9.495

Giá cổ phiếu được tính theo: EPS*P/E trung bình = 9.495*7,66 = 72.732 đồng.
Tuy nhiên, do tình hình biến động của thị trường chứng khoán hiện nay giá tham chiếu của
Licogi 16 được tính theo phương pháp P/E là 58.200 đồng/cổ phần
 Kết quả định giá:
Giá trị cổ phiếu theo kết quả định giá được lấy theo giá trung bình của hai phương pháp trên
là: 59.343 đồng, làm tròn lên là 60.000 đồng/cổ phần.
Licogi 16 quyết định sử dụng mức giá 60.000 đồng/cổ phần là giá khởi điểm dự kiến khi
niêm yết cổ phiếu Licogi 16 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thì các cổ đông
nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện
hành. Trong trường hợp được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của
người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005
của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán
Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi
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hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua,
bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ
phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài (tổ chức và cá nhân) tại Công ty hiện nay là
28,91%, tương đương 3.932.041cổ phần. (Nguồn: Sổ cổ đông LICOGI 16 chốt ngày
9/9/2008).

7. Các loại thuế có liên quan
Theo quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà
nước, Công ty Cổ phần Licogi 16 sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm đầu và
giảm 50% 02 năm tiếp theo kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đi
vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Công ty đã đóng thuế thu nhập doanh
nghiệp từ 06/2006 đến tháng 12/2006. Vì vậy, Công ty sẽ được miễn thuế thu nhập doanh
nghiệp 02 năm (2007 và 2008) và sẽ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02
năm tiếp theo (2009 và 2010).
Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu
thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng
thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu.
Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng
trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:
Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất
Trong đó:
Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng
khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ
trái phiếu.
Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư
Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài
khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ
phiếu như sau:
Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra
của từng giao dịch chuyển nhượng * 0,1%
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VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT
1. Tổ chức tư vấn
 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 8 242 897

Fax: (84.8) 8 244 259

Email: ssi@ssi.com.vn

Website: www.ssi.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 – Tp HCM
Điện thoại: (08) 8218567

Fax: (08) 8213867

Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 9366 321

Fax: (84.4) 9366 311

Email: ssi_hn@ssi.com.vn
Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 9426718

Fax: (04) 9426719

Chi nhánh Hải Phòng
Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84.31) 3 569 123

Fax: (84.31) 3 569 130

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 4 Lê Lợi, P.1, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (64) 521906

Fax: (64) 521907

2. Tổ chức kiểm toán
 Công ty Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 8 241 990

Fax: (84.4) 8 253 973

Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn

Website: www.aasc.com.vn
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 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASC)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: (84.8) 8 205 944
Email: aascs@hn.vnn.vn

Fax: (84.8) 8 205 942
Website:www.aascs.com.vn

 Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam
Địa chỉ: 160 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thọai: (84-4) 8689 655 – 8689 588
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Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
(Sửa đổi, bổ sung lần 2)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính
phủ về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 2158 /QĐ-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Xây dựng số
16 - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng;
- Căn cứ Quyết định số 327 /QĐ-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty
xây dựng số 16 thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng thành Công ty cổ
phần;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết
trên Sở giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI16 (sửa đổi, bổ sung – sau đây gọi tắt là Điều
lệ) là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của Công ty, được thông qua bởi các
cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần
LICOGI 16 ngày 09 tháng 03 năm 2008. Bản Điều lệ này sẽ chi phối toàn bộ hoạt
động của công ty. Trong trường hợp Điều lệ này không có quy định thì áp dụng Luật
doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
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CHƯƠNG I : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Giải thích từ ngữ
1.1 - Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác,
những thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:
1.1.1 Hội đồng có nghĩa là Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần

LICOGI 16.
1.1.2 Công ty có nghĩa là Công ty Cổ phần LICOGI 16.
1.1.3 Địa bàn kinh doanh là địa bàn mà Công ty tiến hành các hoạt động sản
xuất. kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
1.1.4 Vốn điều lệ là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và được quy định tại
Điều 8 của Điều lệ này.
1.1.5 Luật doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc

hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
1.1.6 Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh.
1.1.7 Cán bộ quản lý là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, Phó giám
đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty
được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
1.1.8 Những người liên quan là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy

định trong Điều 4, khoản 17 của Luật doanh nghiệp.
1.1.9 Cổ đông là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký Cổ
đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu.
1.1.10 Thời hạn hoạt động là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại

Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của
Công ty thông qua bằng nghị quyết.
1.1.11 Việt Nam là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2 - Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc
văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng.
1.3 - Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi mà không ảnh hưởng tới nội dung
và ý nghĩa của Điều lệ này.
1.4 - Các từ ngữ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (nếu
không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ được hiểu tương tự trong Điều lệ này.
Điều 2: Tên công ty, hình thức sở hữu , trụ sở và thời hạn hoạt động
2.1 - Tên Công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Tên giao dịch đối ngoại:
LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
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Tên viết tắt:
LICOGI 16

2.2 - Hình thức sở hữu:
Công ty được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức Công ty
Cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp
luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết
quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với khoản nợ trong
phạm vi vốn điều lệ.
2.3 - Trụ sở đăng ký của Công ty:
49B - Phan Đăng Lưu - Quận Phú nhuận- TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 -8411375 ;

Fax: 08 - 8411376

E-mail: cc16@hcm.vnn.vn
Website: www.licogi16.com
2.4 - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp
luật của Công ty.
2.5 - Công ty có thể thành lập các Xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh và văn phòng đại
diện tại địa bàn kinh doanh trong và ngoài lãnh thổ Việt nam để thực hiện các mục
tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và trong phạm vi Luật pháp cho
phép.
2.6 - Công ty sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày thành lập, có thời hạn không xác định, trừ
khi chấm dứt hoạt động theo điều 64 của Điều lệ này.

CHƯƠNG II : MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ NGUYÊN
TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG , QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
CÔNG TY
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của công ty
3.1 - Góp phần xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước, tổ chức các hoạt động sản
xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận thông qua
việc mở rộng hình thức sở hữu và huy động vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và phương pháp quản lý tiên tiến.
3.2 - Tạo công ăn việc làm, duy trì quyền làm chủ của người lao động trong Công ty.
3.3 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và bảo đảm lợi nhuận cho
Công ty, đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.
Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ
lợi, thuỷ điện, sân bay , bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện, các công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh
môi trường, nền móng công trình.
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- Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng,
ống cống bê tông, bê tông thương phẩm; gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây
dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp (không sản xuất, gia công
tại trụ sở).
- Các hoạt động dịch vụ: mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật; Tư vấn đầu
tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình. Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc,
thiết bị, các sán phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác.
- Đầu tư và kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công
nghiệp, các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ,...
- Xuất nhập khẩu máy móc và vật tư, thí nghiệm vật liệu xây dựng, đưa ngưới
Việt nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài.
- Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 5: Nguyên tắc hoạt động của Công ty
5.1 - Công ty chủ động lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh
doanh, đầu tư theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này
phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được
các mục tiêu của Công ty.
5.2 - Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn
trọng pháp luật.
5.3 - Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông Công
ty.
5.4 - Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu HĐQT để lãnh đạo, quản lý Công ty
(thông qua các Nghị quyết, Quyết định); bầu Ban Kiểm soát để kiểm tra, giám sát mọi
hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty.
5.5 - Lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động thường ngày của Công ty là Tổng
Giám đốc Công ty. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm.
5.6 - Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong doanh nghiệp hoạt động theo
Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp
hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
Điều 6: Quyền hạn của Công ty
6.1- Quyền tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh:
6.1.1- Công ty có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Công ty theo
Luật định.
6.1.2- Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh phù hợp
với các mục tiêu, nhiệm vụ của công ty nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
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6.1.3- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu
quả kinh doanh của công ty.
6.1.4- Được phép kinh doanh những ngành nghề Nhà nước không cấm và kinh
doanh những ngành nghề đã đăng ký theo đúng quy định của Pháp luật.
6.1.5- Tìm kiếm thị trường, trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với khách
hàng trong và ngoài nước, trực tiếp xuất nhập khẩu theo yêu cầu của hoạt động kinh
doanh của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật.
6.1.6- Quyết định giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ
chủ yếu, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước quy định giá.
6.1.7- Được bảo hộ về quyền sỡ hữu công nghiệp, bao gồm: Các sáng chế, giải
pháp hữu ích, nhãn hiệu sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá
theo quy định của pháp luật.
6.1.8- Đầu tư, liên doanh, liên kết góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ
tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật với mục đích phát triển sản
xuất kinh doanh.
6.1.9- Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các
hình thức trả lương trên cơ sở cống hiến, đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và
các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và
quy định khác của Pháp luật.
6.1.10- Mời và tiếp khách nước ngoài hoặc cử cán bộ, nhân viên của công ty đi
công tác, đào tạo nước ngoài phù hợp chủ trương mở rộng hợp tác của công ty và tuân
thủ quy định của pháp luật.
6.1.11- Thành lập các đơn vị trực thuộc, đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của
Công ty ở trong nước, ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
6.2- Quyền quản lý tài chính của công ty:
6.2.1- Sử dụng vốn và các quỹ của công ty để phục vụ các nhu cầu trong kinh
doanh theo nguyên tắc bảo toàn và sinh lợi.
6.2.2- Nhượng bán hoặc cho thuê những tài sản không dùng đến hoặc chưa
dùng hết công suất theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6.2.3- Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn, kể
cả việc phát hành, chuyển nhượng, bán các cổ phiếu, trái phiếu, tăng giảm vốn điều lệ
theo quy định của pháp luật, được thế chấp các tài sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền
sở hữu hoặc quản lý của công ty tại các tổ chức tín dụng để vay vốn kinh doanh theo
quy định của pháp luật. Khi có đủ điều kiện công ty có quyền phát hành, niêm yết
chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng
khoán..
6.2.4- Quyết định sử dụng và phân phối phần lợi nhuận còn lại cho các cổ đông
sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập và sử dụng các quỹ
theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
6.2.5- Được hưởng các chế độ ưu đãi khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành
công ty cổ phần theo quy định của nhà nước.
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6.2.6- Từ chối mọi yêu cầu cung cấp nguồn lực không được pháp luật quy
định.
Điều 7: Nghĩa vụ của Công ty
7.1 – Nghĩa vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7.1.1- Thực hiện đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng ngành nghề đã
đăng ký, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh, chịu
trách nhiệm trước các khách hàng và pháp luật về các sản phẩm và dịch vụ do công ty
thực hiện.
7.1.2- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp
với các chức năng, nhiệm vụ của công ty và nhu cầu của thị trường.
7.1.3- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với khách hàng.
7.1.4- Khai thác và tìm kiếm thị phần, lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với
năng lực của công ty.
7.1.5- Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật
lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty bằng thoả ước lao
động tập thể và các quy chế khác; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và
bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.
7.1.6- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh, tình hình tổ chức hoạt động và các vấn đề liên quan khác, định kỳ hoặc
đột xuất theo yêu cầu của Nhà nước.
7.1.7- Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy
định của pháp luật. Tuân thủ các quy định về thanh tra của các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.
7.1.8- Không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, bố trí sản
xuất hợp lý khoa học đạt hiệu quả kinh tế.
7.1.9- Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường,
các di tích lịch sử, văn hoá, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự , an toàn xã hội và
công tác phòng chống cháy nổ
7.2 - Nghĩa vụ quản lý tài chính của công ty.
7.2.1- Thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ,
hạch toán kế toán- thống kế, chế độ kế toán, kiểm toán do pháp luật quy định, chịu
trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo tài chính của công ty.
7.2.2- Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá đúng đắn và
khách quan về hoạt động của công ty.
7.2.3- Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài
chính khác theo quy định của pháp luật.
7.2.4- Công ty chịu trách nhiệm vật chất đối với khách hàng trong phạm vi vốn
điều lệ của đơn vị mình.
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CHƯƠNG III : VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT
Điều 8: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
8.1 - Cổ phần do Công ty phát hành lần đầu là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa
vụ được quy định tại Điều 19 Điều lệ này.
8.2 - Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 136.000.000.000
đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).
Cổ phần phát hành lần đầu là 1.200.000 cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ
phần với tổng giá trị 12.000.000.000 đồng. Trong đó:
Cổ phần nhà nước do Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)
nắm giữ: 480.000 cổ phần, trị giá 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng
Việt Nam), chiếm 40% cổ phần phát hành lần đầu.
Cổ phần bán cho các thể nhân, pháp nhân khác: 720.000 cổ phần, trị giá
7.200.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam), chiếm 60% cổ phần phát
hành lần đầu; Trong đó, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:
84.400 cổ phần, trị giá 844.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng Việt
Nam), chiếm 7,03% cổ phần phát hành lần đầu
8.3 - Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi thấy cần thiết để mở rộng sản xuất kinh
doanh, việc tăng vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải phù hợp với
các quy định của pháp luật. Việc giảm vốn điều lệ của công ty thực hiện theo quy định
của Luật doanh nghiệp.
8.4- Vốn điều lệ chỉ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh như: Mua sắm đầu tư
tài sản, máy móc thiết bị mở rộng quy mô hoạt đông; mua cổ phiếu, trái phiếu, góp
vốn liên doanh, các dự trữ cần thiết về động sản, bất động sản, kinh doanh theo nội
dung hoạt động của công ty.
8.5- Không sử dụng vốn điều lệ để chia cho các cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào
(Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác phù hợp với quy định của
pháp luật).
8.6 - Công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác sau khi có sự chấp thuận của Đại
hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
8.7 - Công ty có thể phát hành cổ phần với giá trả góp thành nhiều đợt. Kỳ đến hạn trả
góp và số tiền trả định kỳ do HĐQT quyết định và phải được xác định tại thời điểm
phát hành cổ phần.
8.8 - Tên, địa chỉ và số lượng cổ phần và các chỉ tiêu khác về cổ đông sáng lập theo
quy định của Luật doanh nghiệp sẽ được nêu tại Phụ lục I đính kèm. Phụ lục này là
một phần không tách rời của Điều lệ này.
8.9 - Cổ phần phổ thông mới dự kiến được phát hành thêm sẽ được ưu tiên chào bán
cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng
cổ đông trong Công ty.
Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần
trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn
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giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần
tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:
- Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công
ty;
- Cổ phần chào bán cho các đối tác chiến lược;
- Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp
này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số
cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do HĐQT
quyết định.
Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần
đó cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty thì Công
ty phải thông báo việc chào bán, trong đó nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời
hạn hợp lý (không ít hơn hai mươi mốt ngày làm việc) để cổ đông đặt mua. Mọi cổ
phần không được cổ đông đặt mua hết đều chịu sự kiểm soát của HĐQT. HĐQT có
thể phân phối hoặc tăng các quyền chọn mua các cổ phần đó cho các đối tượng khác,
theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ
phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã
chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác
hoặc cổ phần được bán qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về
người mua quy định tại Khoản 2 Điều 86 của Luật doanh nghiệp được ghi đúng, ghi
đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó người mua cổ phần trở thành cổ đông
của Công ty.
8.10 - Công ty có thể mua lại cổ phần của chính mình đã phát hành (kể cả cổ ưu đãi
phần hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Luật doanh nghiệp và các
Luật khác có liên quan phù hợp với các thẩm quyền mà Đại hội đồng cổ đông đã cho
phép theo quy định trong Điều lệ này và Luật doanh nghiệp. Cổ phần do Công ty mua
lại được giữ lại làm cổ phần ngân quỹ và có thể được HĐQT chào bán theo hình thức
được Đại hội đồng cổ đông cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng
khoán và thị trường chứng khoán và quy định của Điều lệ này.
8.11 - Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm, và khi có
phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ
phiếu thường, quyền mua cổ phần, chứng quyền và các lọai chứng khoán khác phù
hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
8.12 - Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản
điều lệ đầu tiên của Công ty có sở hữu 5.000 cổ phần phát hành lần đầu trở lên.
(Danh sách cổ đông sáng lập được kèm theo tại Phụ lục của Điều lệ)
Điều 9: Chứng chỉ cổ phiếu
9.1- Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng
với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 9
của Điều lệ này.
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9.2- Chứng chỉ cổ phiếu do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền
sở hữu một hoặc một số cổ phần Công ty.
9.3- Cổ phiếu Công ty bao gồm: Cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh. Các cổ
phiếu phát hành lần đầu là cổ phiếu ghi danh.
9.4- Chứng chỉ cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều
85 - Luật doanh nghiệp. Cổ phiếu ghi danh chỉ được chuyển nhượng khi được sự đồng
ý của HĐQT và không còn hạn chế theo quy định của Luật doanh nghiệp.
9.5- Cổ phiếu vô danh tự do chuyển nhượng mà không bị các hạn chế nêu trên. Mọi
cổ đông đều có quyền được cấp một chứng chỉ cổ phiếu nhất định.
9.6- Mọi chứng chỉ cổ phiếu phát hành phải được đóng dấu Công ty và có chữ ký
của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật doanh nghiệp.
Chứng chỉ này nêu rõ số lượng và loại cổ phần có liên quan, số tiền đã thanh toán, họ
và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác mà Luật doanh
nghiệp quy định. Một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ được đại diện cho một loại cổ
phần.
9.7- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở
hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu
hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ
phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu
số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho
công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.
9.8- Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ
cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần
còn lại sẽ được cấp miễn phí.
9.9- Nếu một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng, tẩy xoá, bị đánh mất, mất cắp, bị
tiêu huỷ thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp
cho người nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ
chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.
9.10- Người sở hữu cổ phiếu vô danh phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản
chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp những chứng
chỉ này bị mất cắp hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.
9.11- Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ.
Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh
(theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt
buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định
về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp,
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.
9.12- Cổ phiếu của Công ty có thể được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
theo pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ
các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành
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có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các
điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.
Điều 11: Sổ đăng ký cổ đông
11.1- Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông là văn bản và tập dữ liệu điện tử hoặc
cả 2 lọai.
11.2- Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty
- Tổng số cổ phần được quyền chào bán, lọai cổ phần được quyền chào bán và số
cổ phần được quyền chào bán của từng lọai
- Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp
- Họ tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân;
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh
doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của mỗi cổ đông, ngày
tháng đăng ký cổ phần
11.3- Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc tại Trung
tâm lưu ký chứng khoán và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh
doanh và các cổ đông biết. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép
nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm đăng ký,
lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
11.4- Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan
đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có
được tỷ lệ sở hữu đó.
Điều 12: Chuyển nhượng cổ phần
12.1- Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và
pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung
tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật
về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung
tâm Giao dịch Chứng khoán.
12.2- Ngọai trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết, các loại cổ phần khác có thể được tự do
chuyển nhượng, nhưng phải đảm bảo tuân thủ những hạn chế sau:
12.2.1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số
cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký
mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
- Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ
thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ
phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được
sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự
định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết đối với số lượng cổ
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phần dự định chuyển nhượng đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên
trở thành cổ đông sáng lập của công ty.
- Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều
được bãi bỏ.
- Các hạn chế nêu trên không áp dụng đối với cổ phần phổ thông do cổ đông
sáng lập nhận chuyển nhượng từ các cổ đông khác không phải là cổ đông sáng
lập sau thời điểm thành lập Công ty hoặc được Công ty phân phối theo quy
định của pháp luật và Điều lệ này trong những đợt phát hành cổ phần bổ sung;
hoặc các cổ phần phổ thông mà cổ đông sáng lập có được từ việc trả cổ tức
bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty.
12.2.2. Cổ phần được xác nhận bởi cổ phiếu ghi danh của các cổ đông là người
lao động trong doanh nghiệp sẽ được chuyển nhượng khi được phép của HĐQT (nếu
cổ đông đó không phải là cổ đông sáng lập). Cổ phần phổ thông bán cho người lao
động trong doanh nghiệp theo phương thức trả chậm không được chuyển nhượng
trước khi hoàn tất việc thanh toán cho Công ty.
12.3- Các cổ đông sáng lập không được rút khỏi tư cách thành viên Công ty trong
vòng 03 năm tài chính đầu tiên của Công ty. Việc chấm dứt tư cách thành viên phải
được đề nghị bằng văn bản, được gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện cho
HĐQT. Trong trường hợp này, các cổ đông sáng lập còn lại sẽ có quyền ưu tiên mua
trước số cổ phần của cổ đông sáng lập trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần sở
hữu.
12.4- Trừ khi HĐQT có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật doanh
nghiệp), tất cả việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh đều có thể thực hiện thông qua
việc chuyển nhượng bằng văn bản theo cách thông thường hoặc theo bất kỳ cách nào
mà HĐQT có thể chấp nhận. Giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng
và bên nhận chuyển nhượng hoặc người thay mặt bên nhận chuyển nhượng. Bên
chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người
nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông, trừ trường hợp bên chuyển
nhượng uỷ quyền cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn
ra trong thời gian đó theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Trường hợp chỉ chuyển
nhượng một số cổ phần trong chứng chỉ cổ phiếu có ghi danh, chứng chỉ cũ bị huỷ bỏ
và công ty phát hành chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại.
12.5- HĐQT hoàn toàn có quyền từ chối đăng ký chuyển nhượng bất kỳ cổ phần ghi
tên nào chưa được thanh toán đầy đủ.
12.6- Trong trường hợp cổ đông qua đời hoặc chấm dứt hoạt động, thì những người
hay pháp nhân được nêu dưới đây phải chỉ định một người duy nhất làm đại diện cho
những cổ phần của cổ đông đã qua đời hoặc chấm dứt hoạt động này:
- Đối với cá nhân : Người thừa kế hợp pháp theo luật định và được cơ quan pháp
luật có thẩm quyền xác nhận. Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì
họ phải cử người đại diện duy nhất bằng thủ tục uỷ quyền có công chứng. Công ty
không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo pháp luật.
- Đối với pháp nhân : Những người hay pháp nhân được thay thế theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền.
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- Đối với trường hợp không có người thừa kế hoặc kế thừa: Những người hay
pháp nhân thừa kế theo quy định của toà án.
Những người đại diện này được Công ty coi là người sở hữu những cổ phần
của cổ đông đã qua đời hoặc chấm dứt hoạt động, sau khi vào sổ đăng ký cổ đông sẽ
trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông theo quy
định của Điều lệ này và Pháp luật.
12.7- Trong suốt thời gian của nhiệm kỳ, thành viên HĐQT không được phép chuyển
nhượng vượt quá 50% số cổ phần mà mình sở hữu và phải duy trì tỷ lệ này trong 1
năm tiếp theo, kể từ ngày không còn là thành viên HĐQT.
12.8- Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình, trong thời hạn 60 ngày
xem xét, xử lý việc chuyển nhượng. Trường hợp không chấp nhận cho chuyển nhượng
cổ phần, hội đồng quản trị thông báo rõ lý do cho các cổ đông. Cổ đông dự định
chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết đối với số lượng cổ phần đã
chuyển nhượng.
Điều 13: Thu hồi cổ phần
13.1- Nếu cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần
thì HĐQT có thể gửi thông báo cho cổ đông đó vào bất kỳ lúc nào để yêu cầu thanh
toán số tiền đó cùng với lãi suất có thể được luỹ kế trên khoản tiền đó và những chi
phí phát sinh do việc không thanh toán này gây ra cho Công ty.
13.2- Thông báo nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 7 ngày kể
từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và phải nêu rõ rằng trong trường hợp
không thanh toán đúng yêu cầu, cổ phần chưa thanh toán hết đó sẽ bị thu hồi.
13.3- Nếu các yêu cầu của thông báo nêu trên không được thực hiện thì HĐQT có thể
thu hồi mọi cổ phần đã được đề cập trong thông báo vào bất kỳ lúc nào trước khi
thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các phí liên quan. Việc
thu hồi này sẽ bao gồm tất cả cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi mà chưa
được chi trả cho đến thời điểm thu hồi. HĐQT có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ
phần bị thu hồi theo quy định dưới đây và trong các trường hợp khác được quy định
tại Điều lệ này.
13.4- Một cổ phần bị thu hồi hoặc được giao nộp sẽ trở thành tài sản của Công ty và
có thể được bán, tái phân phối hoặc xử lý theo một cách khác cho người mà trước thời
điểm cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp đã từng nắm giữ cổ phần đó hoặc cho bất kỳ
người nào khác theo những điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp.
13.5- Một cổ đông nắm giữ các cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp sẽ phải từ bỏ tư
cách cổ đông đối với những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán
cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan tới cổ phần đó mà vào thời điểm thu
hồi, giao nộp phải thanh toán cho Công ty cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không vượt quá
tỷ lệ lãi suất vay vốn lưu động tại nơi Công ty mở tài khoản tiền gửi và tiền vay) theo
quyết định của HĐQT kể từ ngày thu hồi hoặc giao nộp cho đến ngày thực hiện thanh
toán và HĐQT có toàn quyền quyết định trong việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá
trị cổ phần vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp hoặc có thể miễn giảm thanh toán một
phần hoặc toàn bộ số tiền đó. Nếu cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn mà
làm phát sinh thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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13.6- Khi cổ phần được thu hồi, thông báo về việc thu hồi sẽ được gửi đến người
nắm giữ cổ phần trước thời điểm thu hồi, nhưng trong mọi trường hợp việc thu hồi sẽ
không bị mất hiệu lực vì lý do bỏ sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.
Điều 14: Mua lại cổ phần
14.1- Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông.
14.1.1- Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc
thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại điều lệ có quyền yêu cầu công ty
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của
cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.
Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội cổ
đông thông qua quyết định về các vấn đề trên.
14.1.2- Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại
khoản 14.1.1 trên đây với giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định
tại điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong
trường hợp không thỏa thuận được về giá, thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho
người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
Công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và
lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
14.2- Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán,
một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
14.2.1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số
cổ phần của từng loại đó được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp
khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
14.2.2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ
thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường
hợp quy định tại khoản 14.2.3 Điều lệ này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ
công ty không quy định hoặc Công ty và cổ đông có liên quan không có thoả thuận
khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.
14.2.3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ
phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của
công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông
trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo
phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được
mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán,
thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.
Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng
phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày
thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh
doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức
thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công
ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nêu trên.
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Việc mua lại cổ phần khi Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán
được thực hiện theo pháp luật về chứng khoán.
Điều 15: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
15.1- Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy
định tại các Điều 14 của Điều lệ này, nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua
lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
15.2- Tất các các cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 14 của Điều lệ này
được coi là cổ phần thu về trong số cổ phần được quyền chào bán.
15.3- Chứng chỉ cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được
tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng
quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu
huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với công ty.
15.4- Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi
trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các
chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua
lại.
Điều 16: Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức
Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Điều 15 của
Điều lệ này thì tất cả cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền hoặc số tài sản khác
đã nhận; trường hợp có cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì cổ đông đó và
thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới chịu trách nhiệm về nợ của Công ty.
Điều 17: Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của công ty bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị.
Ban Tổng giám đốc công ty.
Ban kiểm soát.

CHƯƠNG IV: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 18: Quy định chung về cổ đông
18.1- Cổ đông của Công ty là những tổ chức hoặc cá nhân (không thuộc các đối
tượng quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 13 của Luật doanh nghiệp) sở hữu một hoặc
nhiều cổ phần của Công ty. Cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty, các quy
chế, các quyết định, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đồng và
các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
18.2- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
Công ty trong phạm vi số vốn đã góp của mình vào Công ty dưới hình thức mua cổ
phần.
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18.3- Cổ đông được công nhận chính thức khi đã đóng đủ tiền mua cổ phần hoặc đã
đóng một phần và có cam kết đóng đủ tiền trong thời hạn quy định và được ghi tên
vào sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
18.4- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty do Tổng công ty Xây dựng và
Phát triển hạ tầng cử hoặc do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
18.5- Cổ đông là thể nhân có thể uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật
và năng lực hành vi làm đại diện cho mình tại Công ty. Việc uỷ quyền phải được thực
hiện bằng văn bản, cổ đông muốn thay đổi người đại diện phải có văn bản gửi Hội
đồng quản trị của Công ty.
18.6- Các cổ đông có thể tự nhóm lại với nhau để cử một người đại diện. Trường hợp
cử hoặc thay đổi người đại diện cho một nhóm cổ đông phải được sự chấp thuận của
các cổ đông này bằng văn bản.
18.7- Trường hợp cổ đông là pháp nhân phá sản, giải thể thì cổ phần của cổ đông này
sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về phá sản và các quy định khác có liên
quan.
18.8- Trong trường hợp cổ đông qua đời hoặc chấm dứt hoạt động, thì những người
hay pháp nhân được nêu tại khoản 6 Điều 12 của Điều lệ sẽ được Công ty coi là người
sở hữu những cổ phần của cổ đông qua đời hoặc chấm dứt hoạt động và có quyền và
nghĩa vụ như các cổ đông khác của Công ty theo quy định của Điều lệ này và Pháp
luật.
Điều 19: Quyền hạn của cổ đông Công ty
19.1- Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ
tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Quyền lợi và trách nhiệm
của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ.
19.2- Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
19.2.1 Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp
hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
19.2.2 Nhận cổ tức tương ứng với phần vốn góp với mức theo quyết định của Đại
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
19.2.3 Được mua, bán, chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo

quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
19.2.4 Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ

thông mà họ sở hữu;
19.2.5 Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ
tư cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không
chính xác;

19.2.6 Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
19.2.7 Trong trường hợp Công ty bị giải thể, được nhận tài sản của Công ty tương
ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, nhưng chỉ sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản
nợ và các nghĩa vụ và sau khi đã thanh toán cho các cổ đông ưu đãi;
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19.2.8 Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại

Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;
19.2.9 Các quyền khác do pháp luật quy định.

19.3- Đối với Đại hội đồng cổ đông thành lập :
Cổ đông là đại diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 8% cổ phần phát hành lần
đầu trở lên, thể nhân hoặc nhóm thể nhân là chủ sở hữu số cổ phần từ 5% cổ phần
phát hành lần đầu trở lên được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông là đại
diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 8% cổ phần phát hành lần đầu trở lên, thể nhân
hoặc nhóm thể nhân là chủ sở hữu số cổ phần từ 5% cổ phần phát hành lần đầu trở lên
được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty.
19.4 - Đối với Đại hội đồng cổ đông khác :
Cổ đông hay một nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% vốn điều lệ công ty
trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền:
19.4.1 Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định
tương ứng tại các khoản 30.3 và khoản 45.4.
19.4.2 Yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông;
19.4.3 Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có
quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

19.4.4 Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý,
điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng
văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa
chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với
cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông,
tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công
ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
19.4.5 Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

Điều 20: Trách nhiệm và Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông
20.1- Tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy chế, Nội quy, các Quyết định, các Nghị
quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
20.2- Thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đã đăng ký mua
trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Công ty được cấp Gíây chứng nhận đăng ký kinh
doanh.
20.3- Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
20.4- Chịu trách nhiệm về số lỗ của Công ty tương ứng với số cổ phần mình sở hữu
và chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty
trong phạm vi số cổ phần của mình.
20.5- Bảo vệ uy tín, lợi ích, tài sản và giữ bí mật về các hoạt động của Công ty.
20.6- Các cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công
ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy
định tại khoản này thì thành viên HĐQT và người đại đại diện theo pháp luật của công
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ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đó bị rút.
20.7- Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới
mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
- Vi phạm pháp luật;
- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác;
- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra
đối với công ty.
20.8- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 21 : Đại hội đồng cổ đông
21.1- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Tất cả
các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều 19.2 của Điều lệ
này đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông, gồm: Đại hội đồng cổ đông thành lập,
Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường.
21.2- Đại hội đồng cổ đông Thường niên mỗi năm họp một lần do HĐQT triệu tập và
tổ chức tại một địa điểm ở Việt Nam do HĐQT quy định trong thời hạn không quá
bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông Thường niên quyết
định những vấn đề được Luật doanh nghiệp và Điều lệ này quy định. Đặc biệt, các cổ
đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính
cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để
tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
21.3- HĐQT phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp
sau:
21.3.1 HĐQT xét thấy cần thiết để thảo luận về chủ trương đầu tư, báo cáo kiểm

toán về tình hình tài chính của Công ty hoặc bất kỳ một vấn đề gì khác vì lợi ích của
Công ty;
21.3.2 Khi thấy Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm

hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;
21.3.3 Khi số thành viên của HĐQT ít hơn số thành viên mà Luật pháp quy định

hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;
21.3.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 19.5 của Điều lệ này yêu
cầu triệu tập đại hội bằng một văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp,
có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để
có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);
21.3.5 Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do
tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc bộ máy quản lý vi phạm nghiêm trọng các
nghĩa vụ của họ quy định tại Điều 119 của Luật Doanh nghiệp hoặc HĐQT hành động
hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
21.3.6 Theo đề nghị của 4/7 trong tổng số thành viên HĐQT;

21.3.7 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
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21.4- Quy định về quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
21.4.1 HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ

ngày số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại điểm 21.3.3 hoặc nhận được yêu
cầu nêu tại điểm 21.3.4, 21.3.5 hoặc 21.3.6 trên đây
21.4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp theo quy định tại

Điều 21.4.1 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật doanh nghiệp;
21.4.3 Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp theo quy định tại
Điều21.4.2 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu
cầu nêu tại Điều 19.5 của Điều lệ này có quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến
hành họp nếu xét thấy cần thiết.
21.4.4 Tất cả các chi phí triệu tập và tiến hành một cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông sẽ do Công ty trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu
khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
Điều 22: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
22.1 - Đại hội đồng cổ đông thành lập có nhiệm vụ:
- Thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua phương án sản xuất kinh doanh;
- Quyết định cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thành lập chỉ hợp lệ khi có số cổ đông tham dự đại diện
cho ít nhất từ 60% số cổ phần phát hành lần đầu trở lên.
22.2 - Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề
sau:
22.2.1 Báo cáo tài chính hàng năm;
22.2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
22.2.3 Báo cáo của HĐQT;
22.2.4 Kế hoạch phát triển ngắn hạn (01 năm) và dài hạn (từ 02 năm trở lên) của

Công ty.
22.3 - Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có quyền ra các quyết định
bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:
22.3.1 Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, kế hoạch đầu tư;
22.3.2 Mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với

Luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó với điều kiện là mức cổ
tức này không cao hơn mức mà HĐQT đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến của các
cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
22.3.3 Số lượng thành viên của HĐQT;
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22.3.4 Lựa chọn công ty kiểm toán;
22.3.5 Bầu, bãi miễn, thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và phê
chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
22.3.6 Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và Báo cáo tiền thù lao

của HĐQT;
22.3.7 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ; tăng , giảm vốn điều lệ;
22.3.8 Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ

phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 3 năm đầu
tiên kể từ Ngày thành lập;
22.3.9 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
22.3.10 Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
22.3.11 Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt

hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
22.3.12 Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào
hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% tổng
giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty trở lên tính theo sổ sách kế
toán đã được kiểm toán gần nhất;
22.3.13 Công ty mua hoặc mua lại hơn 10% cổ phần hoặc cổ phần thuộc bất kỳ
loại nào đang phát hành;
22.3.14 Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản

trị;
22.3.15 Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty ký kết hợp đồng với

những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp, các hợp
đồng quy định tại Khỏan 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng khác
với giá trị tương ứng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi
nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán; và
22.3.16 Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của
Công ty;
22.4 - Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một Nghị quyết nào để thông qua
trong các trường hợp sau:
22.4.1 Các hợp đồng quy định tại Điều 22.3.13 Điều lệ này, nếu cổ đông đó

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc
22.4.2 Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của bất kỳ người nào có liên quan

đến cổ đông đó.
22.5 - Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết đối với các Nghị quyết về
các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp.

Điều 23: Các đại diện được uỷ quyền
23.1 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực
tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được uỷ quyền
không nhất thiết phải là cổ đông; người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho
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người thứ ba. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì
phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
23.2 - Việc chỉ định đại diện được uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu
chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
23.2.1 Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ
đông đó và người được uỷ quyền dự họp;
23.2.2 Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được thủ trưởng hoặc đại diện
hợp pháp của pháp nhân đó ký và đóng dấu và có chữ ký người được uỷ quyền dự
họp;
23.2.3 Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp
luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền
trước khi vào phòng họp.
23.3 Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc
chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định
đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của
thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
23.4 Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23, phiếu biểu quyết của đại diện
được uỷ quyền trong phạm vi được uỷ quyền sẽ có hiệu lực ngay cả khi cổ đông chỉ
định đại diện uỷ quyền đó đã:
23.4.1 Chết hoặc không có khả năng tự chủ hành vi của mình;
23.4.2 Huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
23.4.3 Huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo
về một trong các sự kiện nêu trên không muộn hơn 48 giờ trước cuộc họp hoặc trước
khi cuộc họp được triệu tập lại.
Điều 24: Thay đổi các quyền
24.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại
Điều 22.3 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần
khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ
phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ
ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.
24.2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông
(hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh
giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như
nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm
giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu
yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc
loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và
mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.
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24.3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với
các quy định tại Điều 25 và Điều 26.
24.4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt
gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề
liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi
Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.
Điều 25: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo
25.1- HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu
tập theo các trường hợp quy định tại Điều 21.4.2 hoặc Điều 21.4.3 Điều lệ này.
25.2- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
25.2.1 Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại

hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng
cổ đông; cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông,
lập chương trình và nội dung họp, chuẩn bị các tài liệu phù hợp với Luật pháp và các
quy định của Công ty;
24.2.2 Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
24.2.3 Thông báo và gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự

họp chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc.
25.3- Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông
tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ
đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể
được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty,
01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối
với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo về Đại hội đồng cổ
đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện tới
địa chỉ đã đăng ký của cổ đông; hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ
việc gửi thông tin. Nếu cổ đông đã thông báo cho công ty bằng văn bản về số fax hoặc
địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp có thể sẽ được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư
điện tử đó. Trong trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty thì thông báo
có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi họ làm việc. Thông báo phải
được gửi ít nhất trước 15 ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo
được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm
thư). Nếu Công ty có Website, thông báo về họp Đại hội đồng cổ đông phải được
công bố trên website đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.
25.4- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 19.5 của Điều lệ này có
quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất
phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 04 ngày trước khi
bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng
và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
25.5- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối những đề xuất
liên quan đến Khoản 25.4 của Điều này nếu:
25.5.1 Đề xuất không được gửi đúng thời hạn, hoặc không đủ, không đúng nội

dung;
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25.5.2 Vào thời điểm đề xuất; cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất

5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên;
25.5.3 Vấn đề đề xuất không chứa đựng những thông tin cần thiết;
24.5.4 Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội
đồng cổ đông.

25.6- Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong
chương trình họp.
25.7- Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực
tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những
quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả
trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc
nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
Điều 26: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông
26.1- Đại hội đồng cổ đông sẽ được chủ trì bởi Chủ tịch HĐQT, hoặc người triệu tập
Đại hội. Những người tham dự Đại hội cử một thư ký ghi biên bản cuộc họp. Thư ký
Đại hội có quyền kiểm tra hoặc yêu cầu Ban kiểm soát xem xét tư cách dự Đại hội của
những người tham gia để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
26.2- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít
nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
26.3- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ
thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30
ngày kế tiếp kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong Đại
hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những
đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.
26.4- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30
phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, một Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba
có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai
và trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ
thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền
quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn
một cách hợp lệ.
26.5- Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình
họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 25.3 của Điều lệ
này.
Điều 27: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
27.1- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng
ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp
có mặt đăng ký hết.
27.2- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện
được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ
và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ
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đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước,
số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay
phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu
trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội
sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát
kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành
viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.
27.3- Cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó
có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ toạ không có trách nhiệm
dừng đại hội đó để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ
không bị ảnh hưởng.
27.4- Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ
tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người
được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể
chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp
để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành
viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ
đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên
Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.
27.5- Quyết định của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài
chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
27.6- Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa Đại hội đồng cổ đông
cũng có thể trì hoãn một đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác
và tại một địa điểm do chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:
27.6.1 Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ
chức đại hội;
27.6.2 Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn
biến trật tự của cuộc họp;
27.6.3 sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một
cách hợp lệ;
27.6.4 Ngoài ra, Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc
yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội.
Đại hội họp lại sẽ không xem xét bất cứ vấn đề nào ngoài các công việc lẽ ra đã được
giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.
27.7- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy
định tại khoản 6 Điều 27, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong só những
thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và
hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng
27.8- Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành hoạt động mà họ thấy
cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để
đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
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27.9- Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội
đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền
không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên,
Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ
đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.
27.10- Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các
biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
27.10.1 Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ
đông;
27.10.2 Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;
27.10.3 Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.
Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng
tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có
thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
27.11- Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên,
Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:
27.11.1 Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông
báo và chủ toạ đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);
27.11.2 Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự
họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với
Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ
chức theo Điều khoản này.
27.12- Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là
tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.
Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội
đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản.
27.13- Người chủ tọa Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên
bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho HĐQT hoặc các cổ đông dự Đại hội (khi cổ
đông có yêu cầu) trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Các biên bản
này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại
Đại hội đó trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên
bản trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi những biên bản đó đi. Biên bản phải được lập
bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo
quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ
chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại
văn phòng Công ty.
27.14- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty.
Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông
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- Chương trình làm việc
- Chủ toạ và thư ký đại hội
- Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội
- Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, số phiếu chấp thuận, số phiếu
chống, số phiếu trắng và các vấn đề thông qua
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết
- Họ tên và chữ ký của chủ toạ và thư ký đại hội
Điều 28: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình
thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
28.1- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông
qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trong trường
hợp cần thiết thì lấy ý kiến bằng văn bản:
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào
bán;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ công
ty không quy định một tỷ lệ khác;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.
28.2- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ
các điều kiện sau đây:
- Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ
đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được
quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu
tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định
khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất
cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu
quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội
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đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của
mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
28.3- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo tới cổ đông có
quyền dự họp trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua
28.4- Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành đối với tất cả
cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến.
28.5- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì
quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít
nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;
28.6- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông:
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
28.6.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích
của công ty;
28.6.2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của
Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến
kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo
đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;
28.6.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký
kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ
chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý
kiến;
- Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo
pháp luật của công ty.
28.6.4 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân,
của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ
chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và
không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty
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sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp
lệ;
28.6.5 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng
kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm
theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng
vấn đề;
- Các quyết định đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp
luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu
trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu
không trung thực, không chính xác;
28.6.6 Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời
vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;
28.6.7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết
đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;
28.6.8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 29: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ
đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu
Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các
trường hợp sau đây:
29.1 - Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng
theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
29.2 - Nội dung quyết định vi phạm quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 30: Thành phần HĐQT, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT
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30.1- HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ đầu tiên HĐQT có từ 05 đến
07 thà nh viên nhiệm kỳ 05 năm, các nhiệm kỳ sau có từ 05 đến 11 thành viên với thời
hạn nhiệm kỳ là 5 năm, do Đại hội đồng cổ đông bầu. Số lượng thành viên HĐQT cho
một nhiệm kỳ cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên HĐQT được
trúng cử với đa số phiếu được bầu tính theo số lượng cổ phần, bằng thể thức bầu trực
tiếp và bỏ phiếu kín, trong trường hợp cần thiết. hội đồng quản trị bầu, miễm nhiệm,
bãi nhiệm thành viên HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Thành viên
HĐQT có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Số lượng nhiệm kỳ của
thành viên HĐQT là không hạn chế. Khi bầu các thành viên HĐQT, Công ty phải
thực hiện mục tiêu: tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Khi HĐQT hết
nhiệm kỳ, Chủ tịch và các thành viên HĐQT tiếp tục hoạt động cho đến khi Đại hội
đồng cổ đông bầu ra HĐQT nhiệm kỳ tới.
Hội đồng quản trị gồm 1 Chủ tịch và các uỷ viên. Hội đồng quản trị bầu và bãi
nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu
kín với đa số phiếu chấp thuận (tính theo số thành viên Hội đồng quản trị).
30.2- Thành viên của HĐQT do các cổ đông đề cử theo quy định tại Điều 30.3 và
được Đại hội cổ đông bầu thông qua bỏ phiếu.
30.3- Quyền đề cử thành viên HĐQT:
30.3.1 - Đối với Đại hội cổ đông thành lập :
Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở
hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập được quy định tại điều 19.3 của Điều lệ này.
Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu
đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
Cổ đông là đại diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 8% đến 20% cổ phần đã
phát hành lần đầu trở lên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông là thể nhân sở hữu số cổ phần
từ 5% cổ phần phát hành lần đầu trở lên được đề cử 1 ứng cử viên nắm giữ ít nhất 1%
số cổ phần phát hành lần đầu bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.
Cổ đông là đại diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 20% cổ phần phát hành
lần đầu trở lên được đề cử 2 ứng cử viên nắm giữ ít nhất 1% số cổ phần phát hành
lần đầu bầu vào HĐQT Công ty.
30.3.2 - Đối với Đại hội cổ đông khác :
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời
hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ có
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội
đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba
thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên
được đề cử đủ số ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng
cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm
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ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử
hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi
tiến hành đề cử.
30.4- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
30.4.1 Phải là cổ đông của Công ty nắm giữ ít nhất 1% số cổ phần đã phát hành

tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc người khác có trình độ chuyên môn,
kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.
30.4.2 Phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, mẫn cán trong công

việc và biết đặt lợi ích của Công ty cao hơn lợi ích cá nhân.
30.4.3 Phải là người có đủ năng lực bao gồm sức khoẻ và trí tuệ, đáp ứng được

các yêu cầu của công việc đặt ra. Thành viên là Chủ tịch HĐQT cần phải có trình độ
học vấn từ đại học trở lên, có kiến thức kinh doanh tốt, am hiểu luật pháp, có khả năng
hoạch định chiến lược và nhạy bén trong kinh doanh.
30.4.4 Không thuộc diện quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 13 Luật Doanh

nghiệp, không vi phạm các quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức, trừ trường hợp
những người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.
30.4.5 Không bị chấm dứt tư cách Thành viên theo quy định tại Điều 28.5. Điều

lệ Công ty.
30.5- Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:
30.5.1 Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau

đây:
- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT nữa theo quy định của Luật doanh
nghiệp hoặc bị Luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;
- Vi phạm Điều lệ công ty, không còn khả năng đảm nhiệm công việc và theo
đề nghị của ít nhất 4/7 số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;
- Vi phạm các quy định cấm của Pháp luật;
- Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
- Bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của HĐQT có
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- Vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng 6
tháng mà không có sự cho phép của HĐQT và HĐQT đã quyết định rằng chức vụ của
người này bị bỏ trống;
- Chết (vì tất cả các lý do).
30.5.2 Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông.
30.5.3 Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị

miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời
hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.
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30.6- Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế
chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ
đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm
thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ
nhiệm.
30.7- Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Điều 31: Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị
31.1- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm thì HĐQT bầu 1 thành
viên trong HĐQT thay thế theo nguyên tắc đa số quá bán, đảm nhiệm công việc cho
đến Đại hội gần nhất.
31.2- Trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 thì Hội đồng quản trị phải
triệu tập Đại hội cổ đông bất thường trong thời hạn 60 ngày để bầu bổ sung; các
trường hợp khác tại cuộc họp gần nhất Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT
mới thay thế vào các vị trí thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.
31.3- Chủ tịch, uỷ viên HĐQT muốn từ chức, từ nhiệm hoặc cổ đông là pháp nhân
muốn thay đổi người đại diện của mình trong HĐQT của Công ty thì phải có đơn, văn
bản gửi Hội đồng quản trị công ty. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn hoặc
văn bản, HĐQT phải họp để xem xét và quyết định.
Điều 32: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT
32.1 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội
bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có
những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
32.1.1 Quyết định kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và

trung hạn, chiến lược và ngân sách hàng năm của Công ty;
32.1.2 Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược do

Đại hội cổ đông thông qua;
32.1.3 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương và thực hiện
việc khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý: Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nếu HĐQT cho rằng đó là vì lợi ích tối cao
của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng
của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
32.1.4 Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; quy chế quản lý nội bộ của công

ty, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác và góp vốn trong phạm vi quyền hạn của
mình.
32.1.5 Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như
quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các
thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
32.1.6 Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành

theo từng loại. Quyết định việc huy động thêm vốn theo các hình thức khác;
32.1.7 Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và
các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;
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32.1.8 Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
32.1.9 Phê duyệt phương án để Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm,

kỷ luật, khen thưởng, nâng lương đối với các chức danh: Giám đốc xí nghiệp, Giám
đốc chi nhánh, Giám đốc nhà máy, trưởng văn phòng đại diện,Trưởng, Phó Phòng,
Ban, Đội trưởng và quyết định mức lương của họ;
32.1.10 Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời để tổ chức

việc chi trả cổ tức, cách thức và hình thức chi trả cổ tức. Xử lý các khoản lỗ, công nợ
khó đòi phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh;
32.1.11 Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
32.1.12 Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông,

triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng
cổ đông thông qua quyết định;
32.1.13 Quyết định phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua. Duyệt dự toán, thiết kế, quyết toán các dự án đầu tư đã thông
qua tại Đại hội đồng cổ đông;
32.1.14 HĐQT có thể đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc công ty nếu

thấy vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ công ty, nghị quyết và các quy định của Hội
đồng quản trị;
32.1.15 Xem xét việc chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của Điều lệ;
32.1.16 Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, những sai
phạm trong quản trị gây thiệt hại cho Công ty;
32.1.17 Hội đồng quản trị phải bồi thường bằng vật chất do những quyết định gây

thiệt hại cho Công ty, mức bồi thường do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
32.1.18 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.

32.2 - Những vấn đề sau đây phải được HĐQT phê chuẩn:
32.2.1 Việc thành lập Chi nhánh hoặc các Văn phòng đại diện của Công ty;
32.2.2 Việc thành lập các Công ty con của Công ty;
32.2.3 Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ
trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và
huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập,
thâu tóm công ty và liên doanh);
32.2.4 Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện
thương mại và Luật sư của Công ty;
32.2.5 Việc vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và
bồi thường của Công ty;
32.2.6 Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt

quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
32.2.7 Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt

Nam hay nước ngoài;
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32.2.8 Các dự án đầu tư phát sinh, chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua có

giá trị đầu tư dưới 50% vốn điều lệ;
32.2.9 Việc định giá các tài sản góp vào Công ty phải bằng tiền liên quan đến phát
hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
32.2.10 Việc Công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% cổ phần theo từng loại;

32.2.11 Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải
có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
32.2.12 Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
32.3 - HĐQT phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ
thể là về việc giám sát của Hội đồng đối với Tổng Giám đốc Công ty và những cán bộ
quản lý khác trong năm tài chính. Nếu không có báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính
thường niên của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Đại hội đồng cổ
đông thông qua.
Điều 33: Quyền lợi của thành viên HĐQT
33.1- Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền
cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho
Công ty.
33.2- Các thành viên HĐQT được nhận thù lao cho công việc của họ với tư cách là
thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết
định và theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT. Riêng năm đầu tiên của nhiệm kỳ do
HĐQT quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo
thỏa thuận trong HĐQT nếu không thỏa thuận được thì chia đều.
33.3- Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và số tiền mỗi thành viên
được nhận phải ghi chú chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.
33.4- Mọi thành viên nắm giữ bất kỳ một chức vụ điều hành nào (bao gồm cả chức
vụ Chủ tịch) hoặc thành viên làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thành viên
thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của HĐQT là nằm ngoài phạm vi
nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm tiền thù lao
dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi
nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.
33.5- Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở
và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm
thành viên HĐQT của mình, kể cả mọi chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các
cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ
đông. Tất cả các chi phí này được tính vào chi phí quản lý của Công ty.
Điều 34: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị
34.1- Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành
viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội
đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng
giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng
giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên.
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34.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng cổ
đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách
nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các
quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ
trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt
hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm
vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành
động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch.
Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của
họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để
thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.
34.3- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị
gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và
báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
34.4- Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi
miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.
HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị và
uỷ quyền cho 1 trong những thành viên khác thay mặt khi Chủ tịch HĐQT đi vắng.
Việc bầu hoặc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT dựa trên nguyên tắc biểu quyết đa số. Chủ
tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty .
34.5- Chủ tịch HĐQT có các quyền và nhiệm vụ sau:
34.5.1 Là người đứng đầu bộ máy Quản trị Công ty;
34.5.2 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
34.5.3 Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và
chủ toạ cuộc họp hội đồng quản trị;
34.5.4 Tổ chức việc thông qua quyết định của hội đồng quản trị ;
34.5.5 Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị
34.5.6 Chủ toạ họp đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ;
34.5.7 Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc
kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty;
34.5.8 Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh do
HĐQT quản lý theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty,
34.5.9 Được uỷ quyền và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền của mình,
34.5.10 Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ
công ty, quy chế hội đồng quản trị.
34.6- Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT
Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp thực thi nhiệm vụ đã được HĐQT phân
công, được uỷ quyền cho người khác và phải được đa số thành viên HĐQT chấp
thuận.
34.6.1 Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc
xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong
từng thời kỳ.
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34.6.2 Tham dự các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề
thuộc nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội
đồng cổ đông và trước HĐQT về những quyết định của mình.
34.6.3 Thực hiện Điều lệ Công ty và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết của HĐQT có liên quan đến từng thành viên theo sự phân công của Hội
đồng quản trị.
34.6.4 Được quyền yêu cầu các cán bộ quản lý trong công ty cung cấp tài liệu có
liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.
34.6.5 Thành viên HĐQT là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ
phần thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo các quy định hiện hành của Pháp
luật.
34.6.6 Một trong số các thành viên HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Điều 35: Hoạt động của HĐQT
35.1- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị:
35.1.1 Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của
nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm
quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu
cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao
nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và
ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ
triệu tập họp Hội đồng quản trị.
35.1.2 Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các
cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít
nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào
thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.
35.1.3 Theo đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề
cần bàn của trưởng Ban kiểm soát hoặc của Tổng Giám đốc công ty, hoặc Chủ tịch
HĐQT; hoặc của ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị; hoặc của ít nhất 05 cán bộ
quản lý Doanh nghiệp; hoặc đa số thành viên Ban kiểm soát trong thời hạn 15 ngày kể
từ ngày có yêu cầu. Thành viên Ban kiểm sóat, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công
ty không phải là thành viên HĐQT có quyền dự các cuộc họp của HĐQT; có quyền
thảo luận nhưng không được biểu quyết.
35.1.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp
theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công
ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở 33.1.2 có thể tự mình
triệu tập họp Hội đồng quản trị.
35.1.5 Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng
quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình
Công ty.
35.1.6 Địa điểm họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa
chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài
theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản
trị.
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35.1.7 Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải
được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ
chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và
việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm
bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm
họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết
tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự
họp.
Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị
được đăng ký tại công ty.
35.1.8 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 4/7 trong tổng số
thành viên HĐQT tham dự trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Quyết định của
Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận.
Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của
Chủ tịch Hội đồng quản trị.
35.1.9 Hội đồng quản trị có thể mở rộng thành phần họp khi cần thiết, những
thành phần mời họp mở rộng được thảo luận nhưng không được biểu quyết.
35.2- Các hình thức thông qua quyết định của HĐQT
Hội đồng quản trị có quyền thông qua quyết định bằng việc tiến hành họp biểu
quyết trực tiếp hoặc hỏi ý kiến bằng văn bản.
35.2.1

Quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp

35.2.1.1 Cuộc họp HĐQT hợp lệ khi có từ 4/7 trong tổng số thành viên tham
dự trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế trở lên. Quyết định của HĐQT
được thông qua theo nguyên tắc đa số thành viên tham dự chấp thuận. Trường
hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định của Chủ tịch HĐQT là quyết định
cuối cùng.
35.2.1.2 Trừ trường hợp quy định tại Điều 35.2.1.3, mỗi thành viên Hội đồng
quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại
cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;
35.2.1.3 Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp
đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới
thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi
ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng
đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng
quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
35.2.1.4 Theo quy định tại Điều 35.2.1.5, khi có vấn đề phát sinh trong một
cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên
Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà
những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu
quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được
chuyển tới chủ toạ cuộc họp và phán quyết của chủ toạ liên quan đến tất cả các
thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ
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trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị
liên quan chưa được công bố một cách thích đáng;
35.2.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy
định tại Điều 42.7.1 Điều 42.7.2 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng
kể trong hợp đồng đó.
35.2.2

Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các
thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa
điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
-

Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu
trong cuộc họp;

-

Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự
khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện
thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện
này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những
phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp
như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo
quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại,
hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện.
Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức
và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải
được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản
trị tham dự cuộc họp này.
35.2.3 Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua với hình thức hỏi
ý kiến bằng văn bản.
Trường hợp thông qua quyết định của HĐQT bằng thư tín và Fax thì quyết định
của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên HĐQT biểu quyết chấp thuận.
Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT là
quyết định cuối cùng.
Trong trường hợp thông qua với hình thức hỏi ý kiến bằng văn bản, các thành
viên HĐQT phải nhận được:
-

Danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến

- Phiếu hỏi ý kiến kèm theo tài liệu liên quan ( nếu có )
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày gửi phiếu hỏi ý kiến đến các thành viên
HĐQT, người tổ chức lấy ý kiến phải tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản về kết quả
kiểm phiếu và thông qua kết quả hỏi ý kiến đến tất cả các thành viên HĐQT
35.2.4 Biên bản họp Hội đồng quản trị. Mọi Nghị quyết, quyết định của
HĐQT trong mỗi phiên họp đều phải ghi thành biên bản bằng tiếng Việt và phải được
thông qua các thành viên tham dự với đầy đủ chữ ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị có
trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên
bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến
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hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời
hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi.
35.3- Công khai lợi ích. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được
hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết
với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung
của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký
kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại
cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng
mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.
35.4- Biểu quyết đa số. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định
bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt
(trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của
Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
35.5- Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ
quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một
hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài
theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ
thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định
này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành
viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền
biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:
35.5.1 Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số
thành viên của tiểu ban;
35.5.2 Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham
dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
35.6- Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng
quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách
thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong
trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có
thể có sai sót.

CHƯƠNG VI : BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CÁC CHỨC DANH
QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ THƯ KÝ CÔNG TY
Điều 36: Tổ chức của Bộ máy điều hành
36.1 - Ban Tổng Giám đốc là Bộ máy điều hành các hoạt động của Công ty, chịu trách
nhiệm và dưới sự lãnh đạo của HĐQT.
36.2 - Ban Tổng Giám đốc Công ty có: Tổng Giám đốc Công ty, một số Phó Tổng
Giám đốc Công ty. Tổng Giám đốc Công ty và các Phó Tổng giám đốc Công ty có thể
đồng thời cùng là thành viên HĐQT và do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo Nghị
quyết của HĐQT.
Điều 37: Cán bộ quản lý Công ty
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37.1 - Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty và sự chấp thuận của HĐQT, Công
ty có một số lượng nhất định và các loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc thích hợp để
thực hiện các cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do HĐQT đề xuất tuỳ từng thời
điểm. Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đương nhiên là cán bộ quản lý Công ty.
37.2 - Cán bộ quản lý Công ty cần phải:
37.2.1 Có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt

được các mục tiêu đề ra;
37.2.2 Có đủ năng lực bao gồm sức khoẻ và trí tuệ, đáp ứng được các yêu cầu
của công việc đặt ra; và
37.2.3 Không thuộc diện quy định tại Khỏan 2 và 4 Điều 13 Luật Doanh

nghiệp, không vi phạm các quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức.
37.3 - Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao
động đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết
định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
Điều 38: Bổ nhiệm, bãi nhiệm; Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công
ty
38.1 - Bổ nhiệm:
HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám
đốc Công ty; và ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản
khác liên quan đến việc tuyển dụng. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc
Công ty; thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc Công ty phải
được báo cáo cho Đại hội cổ đông Thường niên và được nêu trong báo cáo thường
niên của Công ty. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 năm và có thể được bổ
nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
38.2 - Tiêu chuẩn:
38.2.1 - Tổng Giám đốc Công ty phải là người không bị pháp luật cấm giữ chức
vụ này. Tức là những người vị thành viên; người không đủ năng lực hành vi; người
đang thi hành hình phạt tù; nhân viên lực lượng vũ trang; các cán bộ công chức Nhà
nước (trừ trường hợp người được cử làm đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại
Công ty) và những người khác theo quy định tại Khỏan 2 Điều 13, Luật doanh nghiệp.
38.2.2- Phải là người có trình độ quản lý kinh tế, quản lý kinh doanh thuộc các
nghành kinh tế - kỹ thuật, có ít nhất 5 năm công tác trong ngành nghề kinh doanh, có
đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý công ty, hiểu biết Pháp luật. Tổng Giám đốc
Công ty không được đồng thời là Gíam đốc của một doanh nghiệp khác.
38.2.3- Có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt.
38.3 - Quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc công ty:
38.3.1 Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty trước Pháp luật. Là
người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, là người có quyết định cao
nhất về điều hành Công ty.
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38.3.2 Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng

cổ đông, thực thi kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm do Đại hội đồng cổ
đông và HĐQT thông qua, bảo toàn và phát triển vốn;
38.3.3 Quyết định tất cả các vấn đề theo phân cấp của HĐQT, bao gồm việc thay

mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế tài chính và thương mại theo quy định, tổ
chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo những thông lệ
quản lý tốt nhất;
38.3.4 Kiến nghị về số lượng, cơ cấu cán bộ quản lý để HĐQT bổ nhiệm hoặc

miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ
cấu do HĐQT đề xuất và tư vấn cho HĐQT để quyết định mức lương, thù lao, các lợi
ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
38.3.5 Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức

lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan
đến hợp đồng lao động của họ (kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của
Tổng Giám đốc);
38.3.6 Vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình
HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở
đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm, kế
hoạch dài hạn, các quy chế tổ chức và điều hành công ty, quy chế tài chính, quy chế
lao động tiền lương, quy chế sử dụng lao đông, quy chế quản lý sử dụng thiết bị, quy
chế quản lý đầu tư, quy chế quản lý kinh tế nội bộ…., kiến nghị phương án bố trí cơ
cấu tổ chức công ty; đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của
Công ty
38.3.7 Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng
tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản
cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và
phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
38.3.8 Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo tiếp thị, các biện pháp

khuyến khích mở rộng sản xuất;
38.3.9- Đề nghị HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức
danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng công ty. Quyết định bổ nhiệm,
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc các
đơn vị trực thuộc, trưởng phó các phòng ban, các chức danh tương đương và cán bộ
công nhân viên dưới quyền trừ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức;
38.3.10- Quyết định lương, phụ cấp( nếu có) đối với người lao động trong công
ty, cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc công ty;
38.3.11- Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty, cung
cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của HĐQT, chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp
HĐQT;
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38.3.12- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các
trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố… và chịu trách nhiệm về
các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT công ty;
38.3.13- Có quyền từ chối những quyết định của Chủ tịch, các thành viên HĐQT
nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ công ty và trái nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,
đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm soát;
38.3.14- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật về
những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;
38.3.15- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT và đại hội đồng

cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
38.3.16 - Có quyền bảo lưu ý kiến của mình khi không nhất trí với Nghị quyết,
Quyết định của HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét;
38.3.17 - Chịu sự kiểm tra giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát và các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện điều hành công ty.
38.4 - Bãi nhiệm, từ nhiệm
38.4.1 Bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty: HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng Giám
đốc Công ty với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành (không kể biểu
quyết của Tổng Giám đốc trong trường hợp này) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc
Công ty mới thay thế. Tổng Giám đốc Công ty bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc
bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.
38.4.2 Từ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty : Khi Tổng Giám đốc công ty muốn từ
nhiệm phải có đơn gửi HĐQT trước 45 ngày. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận
được đơn HĐQT xem xét và quyết định.
38.4.3 Tổng Giám đốc Công ty đương nhiên mất tư cách khi xảy ra một trong các
trường hợp sau đây:
- Chết, mất trí, mất quyền công dân;
-

Tự ý bỏ nhiệm sở;

-

Vi phạm điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

Trường hợp Tổng Giám đốc Công ty bị mất tư cách, HĐQT phải tạm thời cử
người thay thế. Trong thời hạn tối đa 30 ngày, HĐQT phải tiến hành các thủ tục để bổ
nhiệm Tổng Giám đốc mới.
Điều 39 : Uỷ quyền, uỷ nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty
39.1- Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền, uỷ nhiệm bằng văn bản cho các Phó
Tổng Giám đốc Công ty hoặc người khác giải quyết một số công việc của Công ty và
chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc uỷ quyền, uỷ nhiệm của mình;
39.2- Người được Tổng Giám đốc Công ty uỷ quyền, uỷ nhiệm phải chịu trách nhiệm
pháp lý trước Tổng Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về những công việc mình
làm. Người được Tổng Giám đốc công ty uỷ quyền, uỷ nhiệm không được uỷ quyền,
uỷ nhiệm lại cho người thứ ba;
39.3- Mọi sự uỷ quyền, uỷ nhiệm có liên quan đến con dấu của Công ty đều phải thực
hiện bằng văn bản.
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Điều 40: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng bộ phận khác của
Công ty
40.1- Công ty có một số Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty
do HĐQT Công ty quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc
Công ty;
40.2 - Kế toán trưởng Công ty do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyết định mức
tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty. Kế toán
trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về công tác
kế toán - tài chính của Công ty;
40.3 - Các Trưởng bộ phận của Công ty tại các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Chi nhánh,
Văn phòng đại diện, Đội, Phân xưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm sau khi có chấp
thuận của HĐQT;
40.4 -Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng bộ phận khác của Công ty
chịu sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 41: Thư ký Công ty
Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với
nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản
trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp
luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều
Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty
bao gồm:
41.1- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ
đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
41.2- Làm biên bản các cuộc họp;
41.3- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
41.4- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các
thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp
luật và Điều lệ công ty.
Điều 42: Nghĩa vụ của cán bộ quản lý Công ty
42.1- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý công ty thực
hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu
ban của HĐQT, một cách trung thực mà theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao
nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà bất kỳ một người thận trọng nào
khác cũng cần phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.
42.2- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý công ty không
được phép sử dụng vì mục đích cá nhân những thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh
có thể mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời không được sử dụng những thông tin
có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kì tổ
chức hoặc cá nhân nào khác.
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42.3- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý công ty có nghĩa
vụ thông báo cho HĐQT mọi lợi ích có thể gây xung đột mà họ có thể được hưởng
thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng
này chỉ có thể sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên HĐQT không có lợi ích
liên quan cho phép.
42.4- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý công ty phải
quản lý và điều hành kinh doanh nhằm bảo vệ và phục vụ lợi ích của Công ty và các
cổ đông, không được tiết lộ bí mật của Công ty, không được làm tổn hại mất uy tín
của Công ty.
42.5- Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn và các nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn phải trả thì:
- Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên
của Công ty, kể cả cán bộ quản lý.
- Kiến nghị các biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
42.6- Công ty không được phép cấp các khoản cho vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho
các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, cán bộ quản lý và gia đình của họ
hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi
Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
42.7- Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến
họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội
đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc
có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu,
hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia
vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện
hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu
quyết về mục đích đó, nếu:
42.7.1 Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng
như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị
đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng
quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách
trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi
ích liên quan; hoặc
42.7.2 Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc
giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội
đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền
biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc
giao dịch này;
42.7.3 Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào
thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực
thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê
chuẩn.
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Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay
người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ
hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời
điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ
phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.
Điều 43: Trách nhiệm và bồi thường
43.1 - Trách nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý
công ty vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ
của mình do thiếu sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách
nhiệm vật chất về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Ngược lại khi
hoàn thành nhiệm vụ vượt mức cổ tức kế hoạch thì được thưởng đến 50% số cổ tức
vượt kế hoạch.
43.2 - Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho những cán bộ của mình về những thiệt
hại mà họ có thể gây ra trong khi thực hiện công việc với tư cách thành viên HĐQT,
cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của Công ty. Những chi phí
được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả chi phí thuê luật sư), chi phí
phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế
hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ pháp
luật cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán
và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi
ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và
không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm
của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách
nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG VII: BAN KIỂM SOÁT
Điều 44: Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát
44.1 - Ban Kiểm soát Công ty là người thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát mọi
hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, gồm có 3 thành viên do Đại
hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn với đa số tính theo số lượng cổ phần bằng thể thức
trực tiếp và bỏ phiếu kín, trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về tài chính
kế toán hoặc kiểm toán viên. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận
kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty
kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
44.2- Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát.
Điều 45: Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, điều kiện đề cử
45.1 - Có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khỏan 2 Điều 13
của Luật doanh nghiệp.

45.2- Thành viên Ban kiểm sóat không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ
nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám
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đốc và những cán bộ quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là
cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
45.3- Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh
doanh của Công ty. Có ít nhất một thành viên trong Ban kiểm soát có chuyên môn về
tài chính kế toán.
45.4- Điều kiện đề cử bầu vào Ban kiểm soát
45.3.1 - Đối với Đại hội đồng cổ đông thành lập :
Cổ đông là đại diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 8% đến 20% cổ phần phát
hành lần đầu trở lên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông là thể nhân sở hữu số cổ phần từ
5% cổ phần phát hành lần đầu trở lên được đề cử 1 ứng cử viên bầu vào Ban kiểm
soát Công ty.
Cổ đông là đại diện pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 20% cổ phần phát hành
lần đầu trở lên được đề cử 2 ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty.
45.3.2 - Đối với Đại hội đồng cổ đông khác :
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời
hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ có
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào
Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba
thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên
được đề cử đủ số ứng viên.
Điều 46: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát
46.1 - Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát bằng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và kéo
dài thêm 45 ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. Thành viên Ban kiểm sóat có
thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
46.2- Trong nhiệm kỳ có khuyết thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông
gần nhất phải bầu bổ sung thay thế theo thể thức bầu trực tiếp bỏ phiếu kín.
Điều 47: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau
đây:
47.1- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh,

cụ thể:
- Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty;
- Việc ban hành nghị quyết/ quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
- Việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.
47.2- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề

liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
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47.3- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước

khi bắt đầu việc kiểm toán;
47.4- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự

tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên
môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;
47.5- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm

toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn
bạc;
47.6- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban

quản lý công ty;
47.7- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội

đồng quản trị chấp thuận;
47.8- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
47.9- Thẩm định tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của
Công ty; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của
Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo
yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông; thẩm định
báo cáo đánh giá công tác hoạt động và quản lý của HĐQT công ty;
47.10- Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến

của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ
đông;
47.11- Kiểm tra và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp

pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo
cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động
kinh doanh của công ty;
47.12- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều

hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
47.13- Tổ chức các phòng ban công ty, các đơn vị trực thuộc kiểm soát nội bộ để báo

cáo Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ
chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty trong quá
trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
47.14- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời, phát biểu
và có ý kiến, kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với
quyết định của HĐQT thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản họp và
được báo cáo trực tiếp trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
47.15- Chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình. Nếu biết sai
phạm mà không báo cáo phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về trách nhiệm của
thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực
hiện các nhiệm vụ của mình.
47.16- Thành viên của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý Doanh

nghiệp phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công
ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát (theo điều 89 Luật doanh nghiệp); ngoài ra phải
bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung
48

cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các biên bản họp HĐQT được cung cấp cho
thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho HĐQT.
47.17- Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của công ty.

Điều 48: Trưởng Ban kiểm soát
Các thành viên Ban Kiểm soát bầu một thành viên là Trưởng Ban Kiểm soát.
Trưởng Ban Kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau:
48.1- Phân công công việc cho các thành viên Ban kiểm soát
48.2- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm
soát; Yêu cầu HĐQT tổ chức cuộc họp HĐQT khi cần thiết;
48.3- Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của

Ban Kiểm soát;
48.4 - Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT

để trình lên Đại hội cổ đông.
48.5- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời.
Điều 49: Quyền lợi và chế độ họp của Ban kiểm soát
49.1 - Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao và các lợi ích khác do đại hội
đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban Kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các
khoản chi phí đi lại, ăn ở , chi phí thuê dịch vụ tư vấn độc lập phục vụ hoạt động của
Ban kiểm soát và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp
của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của
Công ty. Tổng mức thù lao và các chi phí không vượt quá tổng ngân sách hoạt động
hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường
hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
Riêng năm đầu tiên của nhiệm kỳ, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát do
HĐQT quy định.
49.2 - Sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT, Ban Kiểm soát ban hành các quy định
về các cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban nhưng không được họp ít hơn hai lần
mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có trong các cuộc họp là 2 người.
Điều 50: Từ chức, từ nhiệm và mất tư cách thành viên Ban kiểm soát
50.1 - Một thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường
hợp sau:
50.1.1- Thành viên đó không còn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 45

Điều lệ này;
50.1.2- Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở

chính cho Công ty; bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm khi không hoàn thành nhiệm
vụ được giao.
50.1.3- Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên

khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không
còn có năng lực hành vi;

49

50.1.4- Thành viên đó vắng mặt liên tục trong vòng 12 tháng, không tham gia

các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong thời gian đó mà không được phép của Ban
Kiểm soát và Ban Kiểm soát quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống.
50.2- Trường hợp khuyết trưởng ban kiểm soát thì số thành viên còn lại cử người thay
thế.
50.3- Trường hợp khuyết thành viên Ban kiểm soát có nghiệp vụ về tài chính kế toán
thì HĐQT phải tạm thời cử người thay thế cho đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu
bổ sung.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ LƯU HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 51: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
51.1 - Mọi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 19.4 đều có quyền, trực tiếp
hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi một văn bản được yêu cầu kiểm tra
trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách các cổ
đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó.
Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ
đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản
sao công chứng của giấy uỷ quyền này.
51.2 - Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và
những cán bộ quản lý công ty có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty,
danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích
liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
51.3 - Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường
hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.
Điều 52: Chế độ lưu giữ hồ sơ và bảo quản sử dụng con dấu
52.1 - Công ty phải lưu Điều lệ và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy đăng ký
Kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, các báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính
hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại
trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh
doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.
52.2- Thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.
52.3- Công ty có con dấu riêng được khắc theo quy định của cơ quan công an, trước
khi sử dụng được đăng ký tại các cơ quan quản lý theo quy định.
52.4- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty sử dụng và quản lý con con dấu theo
quy định của Pháp luật hiện hành.
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CHƯƠNG IX: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI
Điều 53: Chế độ và quyền lợi của người lao động
53.1 -Tổng Giám đốc Công ty lập kế hoạch để HĐQT thông qua về các vấn đề liên
quan đến việc tuyển dụng lao động, sa thải, quỹ lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi,
khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối
quan hệ của Công ty với các tổ chức chính trị xã hội được công nhận theo các chuẩn
mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định
tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và pháp luật.
53.2- Tổng Giám đốc Công ty có quyền tự do thuê mướn lao động theo nhu cầu của
Công ty trên cơ sở của kế hoạch đã được HĐQT phê chuẩn, trừ các chức danh khác
theo quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
53.3- Khi Doanh nghiệp có quyết định chuyển thành Công ty cổ phần thì Công ty có
trách nhiệm kế thừa và thực hiện hợp đồng lao động đối với số lao động theo phương
án sắp xếp sử dụng lao động được phê duyệt. Việc thay đổi điều chỉnh nội dung hợp
đồng lao động đã ký hoặc ký lại hợp đồng lao động được thực hiện khi có sự thoả
thuận giữa công ty và người lao động phù hợp với pháp luật.
53.4 - Công ty có trách nhiệm kế thừa và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế đối với số lao động sử dụng theo phương án sắp xếp lao động. Lao động tuyển
dụng mới được công ty đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định
hiện hành.
53.5- Cán bộ công nhân viên thuộc diện được mua cổ phần ưu đãi theo quy định được
giảm giá 40% so với giá đấu giá bình quân khi Công ty phát hành cổ phần ra công
chúng thông qua hình thức đấu giá..
Điều 54: Các tổ chức xã hội
Công ty tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị- xã hội hoạt động theo quy định
của hiến pháp và pháp luật.

CHƯƠNG X: HẠCH TOÁN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP
CÁC QUỸ
Điều 55: Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm
và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của
tháng Mười hai năm đó.
Điều 56: Hệ thống kế toán
56.1 - Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc
bất kỳ hệ thống nào khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
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56..2 - Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh
mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải
đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
56.3 - Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.
Điều 57: Tài khoản ngân hàng
57.1 - Công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng
nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
57.2 - Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài
khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nếu cần thiết.
Điều 58: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
Theo các quy định về chế độ tài chính do Nhà nước ban hành với các công ty
cổ phần, lợi nhuận của Công ty gồm:
Lợi nhuận chung = Tổng thu nhập – Tổng chi phí
Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận chung – Thuế
Trước khi chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty sẽ phải trích lợi nhuận ròng của
mình để lập quỹ của Công ty như sau:
- Quỹ dự trữ tài chính; Khoản trích này bằng mười phần trăm (10%) lợi nhuận
ròng của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% Vốn Điều lệ Công
ty;
- Quỹ Phát triển sản xuất kinh doanh: trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tỷ lệ trích tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doan hằng năm mà Hội đồng quản trị quyết định và được đại hội đồng cổ đông thông
qua nhưng không quá 20% lợi nhuận sau thuế.
Điều 59: Cổ tức
59.1- Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi. Theo
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, các cổ đông
được nhận cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng
không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông và sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài
chính khác theo quy định của pháp luật, đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ
trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngay sau khi trả hết số cổ
tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác đến hạn.
59.2- Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác nhận mức
cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 15 ngày
trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi đến tất cả các cổ đông
chậm nhất 10 ngày trước ngày thực hiện chi trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ họ, tên,
địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,
số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ
phần của cổ đông, mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó
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được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền
mặt, bằng cổ phần hoặc các tài sản khác do HĐQT quyết định.
59.3- HĐQT có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này
phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
59.4- Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan
tới một loại cổ phiếu.
59.5- Trừ trường hợp có các quyền đi kèm theo bất kì cổ phần nào hoặc các điều
khoản phát hành cổ phiếu đó có quy định khác đi, mức cổ tức (có tính đến những cổ
phiếu chưa được thanh toán hết trong thời gian cổ tức được chi trả) được chi trả theo
tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán cho việc mua cổ phiếu đó trong giai đoạn
chi trả cổ tức.
59.6- HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ
hoặc từng phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (có thể bằng các cổ phiếu hoặc trái
phiếu đã được thanh toán hết tiền mua do công ty khác phát hành) và HĐQT là cơ
quan thực thi nghị quyết này.
59.7- Cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một cổ phiếu nếu được chi trả
bằng tiền mặt sẽ phải được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam và có thể được thanh
toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông
thụ hưởng và nếu có rủi ro phát sinh thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, mọi khoản cổ
tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một cổ phiếu có
thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết
về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản
trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu Công ty đã chuyển khoản theo
đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp thì Công ty không chịu
trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào được Công ty chuyển cho cổ đông thụ
hưởng mà cổ đông đó không nhận được, Công ty không phải chịu trách nhiệm về
khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các
cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký.
59.8- Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có
thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận
cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ
sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên
cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
59.9- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy
định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ
theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng
khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu,
nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào
thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới
quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên
quan.
Điều 60: Xử lý kinh doanh thua lỗ
Trường hợp kinh doanh bị thua lỗ, Đại hội cổ đông có thể quyết định giải quyết kịp
thời theo các giải pháp:
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- Trích từ quỹ dự trữ để bù lỗ
- Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải
quyết định các biện pháp để khắc phục.

CHƯƠNG XI: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ
THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG VÀ YÊU CẦU VỀ
KIỂM TOÁN
Điều 61: Báo cáo thường niên, sáu tháng và hàng Quý
61.1- Công ty sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo kế toán hàng năm theo quy định của
pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải
được kiểm toán theo quy định tại Điều 60 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày
kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và
cơ quan đăng ký kinh doanh.
61.2- Báo cáo kế toán hàng năm phải bao gồm một Báo cáo kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ
của Công ty trong năm tài chính và một Bản cân đối kế toán cho thấy được một cách
trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập
báo cáo. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Nếu Công ty là
một công ty mẹ thì ngoài báo cáo kế toán hàng năm còn phải bao gồm bản cân đối kế
toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi
năm tài chính. Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải được gửi tới
tất cả các Cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh
tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các
báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được
công bố trên website đó.
61.3- Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao
dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
61.4- Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải được gửi tới tất cả
các Cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế
trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo
cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công
bố trên website đó.
61.5- Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo
cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ
làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho
việc sao chụp.
Điều 62: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng
Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố
ra công chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho
cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật
Doanh nghiệp.
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Điều 63: Yêu cầu về kiểm toán
63.1- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc
lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp
thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty
cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với
Hội đồng quản trị. [Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một
công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty sau khi được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh].
63.2- Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm
toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
63.3- Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính
hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo
cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài
chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho
Công ty phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
63.4- Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo
cáo kế toán hàng năm của Công ty.
63.5- Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin
khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được
phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

CHƯƠNG XII: GIẢI THỂ, THANH LÝ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
NỘI BỘ
Điều 64: Chấm dứt hoạt động
64.1 - Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp
sau:
64.1.1 Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
64.1.2 Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

64.1.3 Giải thể theo đề nghị của HĐQT và được Đại hội cổ đông thông qua.
64.1.4 Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

64.2 - Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời gian gia hạn) do Đại hội đồng
cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. và quyết định này phải làm thủ tục
theo quy định của pháp luật tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Điều 65: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông
Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ
phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ
sau:
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65.1- Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc
của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để
Hội đồng quản trị hoạt động.
65.2- Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo
quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.
65.3- Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ
khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông.
Điều 66: Gia hạn hoạt động
66.1- Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước
khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt
động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
66.2- Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện
được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 67: Thanh lý
67.1 - Ít nhất sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc
sau khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT sẽ phải thành lập Ban Thanh lý
gồm: (03) thành viên. Hai thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và
một thành viên do HĐQT chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban Thanh lý sẽ
chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban Thanh lý có thể
được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí
liên quan đến Thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác
của Công ty.
67.2 - Ban Thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày
được thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban Thanh lý sẽ thay
mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và
các cơ quan hành chính.
67.3 - Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
67.3.1 Các chi phí thanh lý;
67.3.2 Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
7..3.3 Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
67.3.4 Các khoản vay (nếu có);
67.3.5 Các khoản nợ khác của Công ty;
67.3.6 Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ Khoản 67.3.1 đến
Khoản 67.3.5 trên đây sẽ được phân chia cho các Cổ đông. Các cổ phần ưu đãi hoàn
lại (nếu có) sẽ ưu tiên thanh toán trước.

Điều 68: Giải quyết tranh chấp nội bộ
68.1 - Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty
hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ
do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:
68.1.1 Cổ đông với Công ty; hoặc
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68.1.2 Cổ đông với HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty điều hành

hay cán bộ quản lý cao cấp thì:
Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng
và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ
tịch HĐQT sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các
yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày
tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ
bên nào cũng có thể yêu cầu HĐQT chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với
tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
68.2 - Nếu không có quyết định hòa giải nào đạt được trong vòng 6 tuần từ khi bắt đầu
quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên
chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa
án Kinh tế.
68.3 - Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và
hòa giải. Án phí Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

CHƯƠNG XIII: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 69: Sửa đổi, bổ sung điều lệ
69.1 - Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ này phải được Đại hội Cổ đông xem xét quyết
định và thông qua.
69.2 - Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động
của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những
quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những
quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của
Công ty.
Điều 70: Ngày hiệu lực
70.1 - Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung này gồm 13 chương, 70 điều, được Đại hội đồng
cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16 nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ ngày 09
tháng 03 năm 2008 tại TP Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này.
Bản điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.
70.2 - Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:
- 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân
Tỉnh, Thành phố
- 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty
70.3 - Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
70.4 - Bản chính Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty phải có
đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT công ty. Riêng bản Điều lệ lần đầu được
thông qưa tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty phải có đầy đủ chữ ký của các
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~ __
- __ ~ __~1

-

---

-

_.

150

J__

94.360.039.373

150.868.604.072
--- - - --- -- -_. - --

-

-Bi -[SCD
H:';"N-- _.--_-vAv.ihi"Tu-i:;;"i
... _._._. __ ._._---- - ---

III rai san co dinh

_. -

V.04

1. Hang ton kho
141
2~ Dl,I phb';-g g!fm_~i~-ha~g_t0rl_k~o--- - --:~- --149

-:~-.=.

9.214.290.212
62.500.000.000

-

iVI Hang ~~kho _~---=_--=~=-~_-~~= 140

153
58·

94.360.039.373

208.602.500.061

__

L_"!!J_Ue GTG~ dll<Je khau tru
3. Cae khoan phai thu Nha nUoe
_4. rai san ngan h?n khii~--- --

71.714.290.212
-

V.02

1. ~hai~hl!~Q~!.haeh ~ang
_ _
__
_ __
2.:..Tra truoe nglloi ban
_ _.
_
3. Phai thu n9i be) ngan h~f1.
4. Phai thu theo tien ~e) h9iJ dong xay ~vng
_
5._Cae kh~a~pl2.ai thl!..k~ae_
_
_
135
V.03
_
6.
Dl,I
phong cae khoan phai thu kh6
doi
139
---------------_._--------_.- ---

1. Chi ph~t16cngrn-h?';---

305.507.006.312

-

...!~o
131
132
133
134

VI rai sa~ ng~n h~n- kh~e - _. -

441.220.258.970
--

--

II!, ~ae ~~oan_phai th~

So dau nam

-

120
121
129

2. Dl,I phong_g~a_~ \lia d~U tu n9a~ ~~_n
-------

ThuY"t
mfnh

Miiso

Ai Tai san ng~n h~n

-

2008

-

-

Di~n

g;al

Mii

-Gla tr! hao men luy ke

so

Thuyet

minh

223

2. Tai san co djnh thue tai ehinh
- Nguyen gia
-Gia trj hao men luy ke

224
225
226

V.09

3. Tai san co dinh vo hinh
- Nguyen gia
-Gia trj hao men luy ke

227
228
229

V.10

4. Chi phi XDCB do dang _

230

V.11

III. Bat di)ng san dau tLl
- Nguyen gia
-Gia tr! hao men IU~ ke

240
241
242

V.12

-

--_. -

So dau nam

-12.203.887.804

-8.614.424318

\'
/~l

(~c)

c('

4.548.002.000
4.548.002.000

LIe,
'.1

-

- -

So cuoi ky

983.111.111
992.000.000
-8.888.889
-

988.111.112
992.000.000
-3.888.888

-

93.620.038.075

21.593.486.870

:1

j

---

IV/ Cae khoan
dau tLl- tili
ehinh
dili
han
-_--!..-_1. 8Jiu tLl ~ao eong ty con
_ __
2. 8au tLl vao e~ng ty Iie~ k~t, lien doa~h _
3. 8au tLl dili h~n khile
4. Dlf pheng giam gia 8TDH

250
251
252
258
259

75.050.000.000

-

-- _.

-

56.976.551.284

,r

-

75.050.000.000

56.976.551.284

"

V.13

,

•

I, '

260

-0------- -- - -

VII rai san dili h'iln khac
!:.. Chi phi tra trLloe dai h~n

--

2. Tai ~an_ thu(thu nh~~_hoa~~J_ _ .. - 3. Tili san dai ~n khae
_
_ __

270 _ _ _.'
_ 271
V.14
- - - - -_. 272 V.21 -278

!4:..403.~66.010
-

_._-

14.403.366.010
-

601.140.160
601.140.160

t1

t------::r---o----:--o-----+---t----t--------t---------j
TONG CQNG: TAl SAN

270

.G\:~l
•• ,j'i l

657.493.785.134

415.719.368.552

10. . .

.0(/

t----------'---------+---t----t--------+--------1~

-"
- ..- - - - - Ai Nt;' PHAJ TRA

------ - - --_. 300

--'-----c-.----.---.------ - -

.- ----

-

.-

--

191.171.624.903
-- --- .. ----

228.156.545.237

II N~ ngiin h'iln
__
310
.
!..~i~!7.2~:..602 . __238.066.657.229
1.VaY~~~<;l..n..Qanh_?r:!.
.
__ .. 311
V.15
3.873.390.000._ 103.910.549.918
2. Phai t~a ngLlo~ban
_
_
__ _
_
313 _
_ 12.546.619.905
19.548.404.799
3. NgLloi mu~_0:Jg trLl~c.
_
. _ ....
314
6.707.366.687
1.604.269.524
~:.. Thueva cae khoan phai n¢p N!!i1 r:!.Lloc: _
315 .y.1,6_.
__ 20.494.085.284
21.481.480.709
? Phai tra ngLloi lao d¢ng
316.
__ 77_5.?.28:..948
_
464.624.536
6. Chi phi phai tra
331 _:!.:..'!!.... __. _. ·2Jl16.309.523
7. Phai tra n¢i b¢
~ _
_ _ _ . _. . _ __
_
8. Phai tra theo ke ho~eh tien d¢ h<;lp dong
31~_ "'y._1~ _ _ _ __
__
_
_ .
_ _
9. Cae khoan phai tra,phai n¢p khae
__ 319
_ . __ . _110:.!~0.5~0.77..s
83.873.637.266
10.Elf.eh~rlJLPhai.tra..nga.'2.h~~ __.___
320
•
_ __
_ __ ..

-

II/ N~

-

--

dar h'iln

-~

--

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

--

330

--- -- _. __

- 36.654.393.301

.

89.888.008

Dien gial

Ma so

1. Phai tra dai han ngLloi ban
2. Phai tra dai h\'Jn nc;ii bc;i

5. Thue thu nh~p hoiin l\'Ji pha I tra
6. DLI ph6ng trq cap mat vi$c lam

335
336

7. DLI ph6ng phai tra dai h\'Jn

337

56 HlfU

410

1. Von dau tLl cua chu so hCtu

411
412

2. Th\'Jng dLl von co phan
3. Von khac cua chu sO hCtu

~

8. Quy
ph6ng tai chinh . - - 0 - - - - _
9. Quy !ha~thuc;i~~on c!J.u
~CIl,J
10. Liii chLla pMn phoi _

_

__

:;q

__ _

.,

_"

,.:

_ __ _
_

- - ..1 _ . •--:'

TONG CO.
NG: NGUON VON
-'-

NgLfai I~p biiu

-

52.836.933

86.888.008

466.322.160.231

187.562.823.315

463.687.103.161

184.108.669.557

136000.000.000

56.500.000,000

227.799.104.885

65.834.506.776

-6.724.000.000

- - _.- -

419

--

-

- -

-

~

-

~

-

-

-

7.140.700.467
- - --7.140.700.467

-

7.140.700.467
7.140.700.467

~

--

92.330.597.342

47.492.761.847

2.635.057.070

3.454.153.758

2.635.057.070

3.454.153.758

657.493.785.134..L..

415.719.368.552
-'-

421

CI L<;ll ICH CUA CO DONG THIEU SO

'--

418
420

_ _ 430
_

2c.:.•..:.N"'g..:.u"'on..:...:.ki..:.n.:.h"'p.:.h.:.i
3. N2,uon kinh phi dii hinh thanh TSC8
,

V.22

417

._

11. Nguon von dau tLl ~DCB

1. guy khan thLlong phuc l<;Ii

V.21

416

7. Quy dau tLl~ t~ig;;- ~

-

36.598,556.368

V,20

414
415

5. Chenh I$ch dan~ g~Jai san
6. Chenh I$ch ty gia hoi doai

II/ tiguon kinh phi _ _ _

3,000.000

413

4. Co phieu ngiin quy

-

3.000.000

400

1/ Nguon von, quy

it!

.;)U UdU lid'"

V.19

333
334

va no dai h\'Jn

81 NGUON VON CHU

CUOI KY

331
332

3. Phai tra dai han khac
4. Vay

~o

minh

_ ~31

_

1_.:.4..::.3=.,2 _ V.23
_ 5~_3_ _

_

-

500
440

' - - _ - ' -_ _- ' -

Ke toan trLfang

n 1~'.\'
T6NG GIAM

E>6c

fle 1/00 .Apa

:yrau so B03-0'
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Ban hanh theo QD ,6 15!2006/<.,J1)·l:ll C
ngay 20103/2006 cua SO lnrong &1 T.lI chinh

-B Phan Dang LlIU-F.7-Q.Phu Nhuan-Tp.HCM

-

BAa cAa LUU CHUYEN TIEN T~ HQP NHAT
QUY 3 NAM 2008

[
r-

LI1U chuyen tien t~ thu:!n tit ho~t d(Jng san xuut kinh doanh
-- -

1. Tien lhu ban himg. cung ca'p dich

v~

T

i\Ia
s6

CHi TIELI
-

-

va doanh lhu kMc

-2. THn chi [fa cho ngubi.cu!lg ca'p hil!!g.'!9a 2ich_~
Tien chi [fa cho ngubi lao d¢ng
- .. .
_ 4. Tien chi Ira liii vay
-

-

~3.

.

5.Tien chi Il¢P lhui! lhu nh~l'doa_nh !Ighi~p

- 6. Tien lho.kMc llr h0'll dgng kinh doanh

20

-239.067.603.590

·7.23~.953.-176

01
02
03
04

89.645.867.504
404.456.798.903
2.976.428.053
3.028.914.3-16
1.502.044.506.319
1.420.295.836.111

130.271.373.550
183.197.0-16.822
3.135.590.-125
5.637.052.097
235.923.-188
57.535.023.088
2.835.737.282

62.985.600.275

-29.739.77 6.80~

115.112.918

21.427.355.679

-

-

05
06
07

-

-7:.1ien chi kMc cho ~t..d~~inh doanh ________

tit

.-I. LI1U chuyen tien t~ thu3..f1 !J0llt d(Jng dau_!~ __
- _ 1. Tien chi de dau lU TSCD va cae tai san dai ~n kMc_

-

lh~ l~lhanh !t,!:SCD .va ta.!. San da\E~Il~ac_
- 3.2. Tien
Tien chi cho vay. mua cOng cu n<;>, cua don vi kMc

---- - 30
-21
...
- -

-

.

-

- 5. Tien chi"dau lU g6p'y6n vao d0'I2 vi k?~c_
• 6c.Tien thu h6i dau lU g61' v6n vao_don ,:,i!hac
7. Tien thu liii cho vay. cO UIe va lai nhul!!.!!~~_. ..

-~~
23
24
25 .
- 26
27

iI~. L~ chuyen lil~n t~ thuan tit hc:>at d(Jng [iii chfnh . _-

40 --

-

........

• 4. Tien thu h6i cho vay, ban cOng

c~

---

n51 cua don vi khac

,

J. Tien thu llr ban cO phii!u ON. nhan v6n g91' cua.sl!.U SO h~ .
:2..Tien chi tlr mua cO..Jl!1ii!u ON. tra v6n g61' cho chu SO hfru_
, 3. Tj~n lh~lr vay nliAn h~n. daih~n
- _. - -- _4. Tjen chi Ira n<;>, g6c vay
.-

-

_5. Ti~n chL!r~ "-<;>' ~~e la!..chf!lh-- -- - -§. Tien chi tra cO UIe, lai nhum cho chu SO hfru

-

31
32
33
34
35
36

-

NguOi I~p bieu

KE TO AN TRUONG

I~

-

6.7-13.033.643
3.092.941.500
5.000.000.000

-

292.469.097.000
340.241.821.111
15.327.989.082

-- _.

_

..

337.671.018

90.714.531.023 .
- -.
1.805.000.000
. 6.794.909.091
179.601.359.238
50.257.087.788

.

--- -

-

70

-

-

---- --- ---- ._,!-11U chuyen lien t~ thu:!n trong Icy -_._--- .- -50 . __.
Tien t6ndau ky
60
.
---"
Chenh
lech
ly
gia
tien
ngoai
te
61
.---- . ---

Tien 16n cu6i ky

~A:'II TRl-OC

N.\M NA Y

:'II

.

52.361.119.373.
93.4 IOJ83.280 ~
25.000.000

54.653.206.03~ I
90.033.336.21 j :
2.257.207.131

--

-

-

3.387.326.600

-85.367.472.292
.

15.386.389.093

94.58 J. 762.504
.

5.592.333.463

-

- - -.

-

-

-

33.639.831.336

--

--

-

9.214.290.212

-

-

-

20.978.722.556
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Ban hanh theo QD s6 I S/2006/QD- BTC
ngay 20/03/2006 cua 139 lrucmg 139 Hi chinh

BAo cAo KET QuA HO~T

DONG KINH DOANH HOP NHAT

Quy 3 Ntilll 2008

IT

MA THUYET
s6 MINH

CHITIEU

KYNAY
NAMNAY

LUY KE TV DAU NAM

NAMTRlfOC

NAMNAY

66.434.334.290 328.503.084.565
134.472.552.522
1 Doanh thu ban hang va cung cap dich vI!
VI.25
01
- - 2 Oie khofm giiun tru
0
03
66.434.334.290 328.503.084.565
3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vI!
134.472.552.522
(01-03) 10
-- - 4 Gia von hang ban
117.418.801.789 47.713.944.420 258.549.935.287
VI.27
11
- - - -- 5 LN g(lp' ve ban-hang va cung ci dk';-vl!17.053.750.733 18.720.389.870 69.953.149.278
(10-11) 20
------6.812.414.372
164.501.687 18.859.109.750
6 Doanh thu ho~t d¢ng tili ehf~ __ ._
VI.26
21
- ---- - - ..
7 Chi phf ho~t_d9ng tai chfnh ._4.9fi8.566.549
VI.28
335.051.640 1.980.231.283
22
- ---_.1.980.23/.283
4.968.566549
Trang d6: Chi phi [iii vay
23
.
- .- -- 335.05/.640
------ - 0
0
0
8 Chi phi ban hang
. - --24 - 9 Oli phi qU3n lydoanh nghiep
2.697.487.044 2.545.031.688
9.737.633.746
25 . . _---- -- Lgi nhuiln thuan tir hollt dong kinh
10
[20+(21-22)-(24+25)] 30
20.833.626.421 14.359.628.586 74.106.058.733
doanh
._--- - - - --- 7.841.071.186
11 Thu nhaP kha.c
203.052.833 3.953.962.533
31
-2.647.008
\.013.049
48.327.383
12 Chi phi khae
32
_. - _.13 Lgi nhuiln khae
(31-32) 40
200.405.825 3.952.949.484
7.792.743.803
14 Phan igi-nh~il'~hoac10 trong conity 'lien 'ket;"lie"n-doanh
50
.. - - .
18.312.578.070 81.898.802.536
15 Tong 19i- ~!'.~.a';-k-e toan tr;r&~ thOui .
- - - --- - - - (40+50) 60 . - - - 21.034.032.246.
0
0
16 Thul!" thu_~aP_ ~.~anh ng~i~p
VI.30
0
61
.
- -- .
(60-61) 70..
21.034.032.246 18.312.578.070 81 JI9ll.802.536
17 Lgi nhuiln sau thue TNDN
17.1 ~i feh eua eo dong thi~u so
. - .
Ie j,
17.2 uli nhui~sau thug eua eo dong Wd .
. ..
,~ T
//;-.:·,,""...Ji!I,il;) t//{ltlg IU/Iljlll

NA~I T1WOC

162.279.999.690

~-

p

C

162.279.999.69
115.745.316.94
46.534.682.751
245.943.08"
7.787.475.70~

7.71'.7.475.709
(

5.86 U 11.728
33.131.838.401
6.919.582.81:
96.417.881
6.823.164.93~

39.955.003.33'

~

.(1
t

Lap bieu

."",-

,.

39.955.003.335

)-v-BAN CHiN

!ii,'Il",.,4?o.m..

,;% ,\.,. ...O''H
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(

,....

c -'..

\

~-~
"

/.~'<.~~'. c6~,; T'1 trh-ing (;ioll11 doC'

1\.0 toan tr"img

-

"

~

2008

1(:\<?
~

.,

-'

CO f-1lAN

! (1r

.

,

~~'~

-:I

M1lU 56: 801· ON

CTY CP L1COGI 16

so

(Ban hiwh kern thea Q£)
15/2006!TT·BTC
ngay 20/0312006 cua B6lrifimg B¢ Tal chanh)

•498 Phan Dang Llfu-F.7-Q.Phu Nhuiin-Tp.HCM
sANG CAN 801

KE ToAN

HQP NHAT

QUY 2 NAM 2008
Di~n

gilli

Maso

Thuyet
minh

So cuoi ky

So dau nam

AI Tili san ng~n han

100

495.184.347.236

305.507.006.312

II Tien va cae khoan tLfdng dLfdng tien

110

148.052.808.678

94.360.039.373

1. win
2. Cae khoan tLfdng dLfdng tien

111

V.01

6.311.697.567

94360.039.373

112

V.01

141.741.111.111

III Cae khoan dau tLf tai ehinh ng~n h'!ln

120

1. 8au tLf ng~n h'!ln khae

121

2. 01,1 phbng giam gia dau tLf ngan han

129

-3.239.888.000

11I1 Cae khoan phai thu

130

190.204.461.616

142.089.473.771

1. Phai thu ella khaeh hang

131

40.299.744.103

42.874.865.962

2. Tra trLfoe nglJdi ban

132

136,690.925.636

38.399.660.152

3. Phai thu n(ii b(i ngan h'il n

133

7.517.533.511

4. Phai thu theo tien do hdp dong xay dl,lng

134

5. Cae khoan phai thu khae

135

6. 01,1 phbng eae khoan pha; thu kho dbi

10.574.780.000
V.02

13.814.668.000

•

.I

5.885.232197

61.003.921488

139

-188.973.831

-188.973831

IVI Hang ton kho

140

140.532.276.227

63.368.008.736

1. Hang ton kho

141

2. 01,1 phbng giam gia himg ton kho

149

VI Tili san ng~n h'!ln khae

V.03

/
,

140.532.276.227

63.368.0087~~

150

5.820.020.715

5.689.484.43!t

1. Chi phi tra trlJde ngan h'il n

151

41.934.218

2. Thue GTGT dlJ<;le khau trlf

152

3. Thue va eae khoan phai thu Nha nLfde

153

507.396.101

507.396.101

4. Tili san ngan h'iln khae

158

5.270.690.396

4479.785.695

81 TAl SAN oAr H..;\N

200

151.776.663.972

110.212.362.240

II Cae khoan phai thu dai h'!ln

210

6.388.412.750

3.707.054.189

1. Phai thu dai h'iln ella khaeh hang

211

6.388.412.750

3,707.054.189

51.178.214.834

48.927.616.607

22.006.977341

26,346.018.625

.

-

.

2. Von kinh doanh

d ddn vi n(ii b(i

V.04

\

,,~

212
213

V.06

218

V,07

5. 01,1 phbng phai thu dai h'iln kho dbi

219

III Tili san eo dinh

220

1. Tili san eo dinh hClu hlnh

221

V.08

'",

702.302.636 1'<,

V.05

3. Phai thu n(ii b(i dai h<.m
.
4. Phai thu dai h'iln khae

'.

~,!-4·

-Nguyen gia

222

32.566.779.677

34.960.442,943

-Gia tri hao mbn luy ke

223

-10559.802.336

-8.614.424.318

"

~.

Di~n giai

2. rai san co dinh thue tili ehinh

"'"

- Nguyen gia

~

-Gia tr! haa man luy ke

... 3. rai san co dinh vo hinh
- Nguyen gia

,

---

-Gia tr! haa man luy ke

4. Chi phi XDCB do dang

....

III. Bat d(Jng san dau tLl

"

-Gia tr! haa man luy ke

, Nguyen gia

...

IVI Cae khaan dau tLl tai ehinh dai h;:tn

_ 1. £)au tLl vaa eong ty can
2. £)au tLl vaa eong ty lien ket, lien doanh

.... 3. £)au tv dai h<:tn khae

- 4. Dt! phang giam gia dau tLl dai h<:t n

.... VI L9'i th~ thLl'O'ng m;:ti

- VII rai S1ln dai h;:tn khae
1. Chi phi tra trLlae dai han
_ 2. rai san thue thu nhap hailn lai

....

....

3. rai san dai h<:tn khae

-

Ma so

224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259

Thuyel
minh

272
278

NNQ PHAITRA

-

-. II N9 ng~n h;:tn

1. Yay va n9 ng~n h<:t n
2. Phai tra ngLloi ban

-

---. 13.-Ngvoi
mua ling Irvae

- 4. Thue va cae khO<ln phai n(Jp Nhll nvae
5. Phai Ira ngVOi lao d(Jng
6. Chi phi phai Ira
7. Phai tra n(Ji b(J
- .'
8. Phai Ira Ihea ke ha<:teh tien d(J h9P dong
- ~. Cae. khaan phai tra,phai n(Jp khae

.....
~

......

10. Dt! phang phai tra ngan h<:t n

-

III N9 dai h;:tn

300
310
311
313

V.l0

V.ll

V.14
V.21

'

-

3._..-Phai Ira dlli h<:tn khae
4. Yay va n9
dlli h<:t n
..

.--~-

-

21.593486.870

79.352.570.284

56.976.551.284

79.352.570.284

56.976.551.284

14.857.466.104

601.140.160

14.857466.104

601.140.160

"-

),
,
I I

646.961.011.208

415.719.368.552

183.416.209.973
V.15

3.873.390.000
13.351.999.098
8.834.977 .336

V.16

20476.599.204
772.004.931

21481480.709
464.624.536

136.670.086.164

320
330

V.20

89.361.115.595

83.873.637.266

46.746.123.809

89.888.008

3.000.000

3.000.000

46.685.163.026

~.

,~

~I

\

"::."

.~

·2.816.309.523

V.19

333
334

-3.888888

228.156.545.237
228.066.657.229
103.910.549.918
19.548404.799
1.604.269.524

V.18

332

--,

-7.222222
28.186459.715

Lie"

,"

318
319

2. Phai Ira dai h<:tn n(Ji b(J
~

988.111.112
992.000.000

-:""..., "

V.17

331

984.777. 778
992.000000

V.13

331
317

...... 1. Phai tra dlli h<:tn ngVoi ban

1

cO;

V.12

314
315
316

/l,\Q~

7

CO'

TONG CQNG: TAl SAN

....

So dau nam

V.09

260
270
271

So cuo; ky

~

.

Di~n giai
,

Ma so

5. Thue thu nhap hcan lai phal tra

335

6. Dl! phong tr9 cap mat vi$c lam

336

Thuy"t
minh
V.21

So cuoi ky

So dau nam

57.960783

86.888.008

463.544.801.235

187.562.823.315

, 7. DLl phong phai tra dal h,~ln

337

~ 81 NGUON VON CHU SO HaU

400

, II Nguon von, qui{

410

459.065.244.165

184.108.669.557

1. Von dau tLl cua chu so hiiu

411

136.000.000.000

56.500.000.000

2. Thang dLl von c6 phan

412

227.799.104.885

65.834.506.776

, 3. Von khac cua chu so hiiu

413

,..

4. C6 phieu ngan qui{
, 5. Ch€mh I$ch danh gia lai tai san

..

V.22

-6.724.000.000

414
415

6. Chenh I$ch ty gia hoi dcai

416

7. Quy dau tLl pMt trien

417

7.140.700.467

7.140700.467

418

7.140.700.467

7.140.700.467

87708.738.346

47.492.761.847

QUi{ dl! phong tai chinh
... 8.9. QUi{
kMc thu(>c von chu so hiiu

419

10. L9i nhu~n chLla phan phoi

420

11. Nguon von dau tLl XDCB

421

III Nguon kinh phi

430

4.479.557.070

3.454.153.758

... 1. Quy khen IhLlong phuc 19i

431

4.479.557.070

3.454.153758

2. Nguon kinh phi

432

..
..

3. Nguon kinh phi da hinh thanh TSC8
"
.,
-'..
.."-'
CI L91 ICH CUA CO DONG THIEU SO

433

646.961.011.208

415.719.368.552

..
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BAo cAo Kjh QUA HOAT DQ
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IT
1
2
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3

MA THUYlh

CHiTIEU
Doanh thu b_ar~_h!I2g_~a :.urt.g_c~p di~h V\l
cae khoan giam tru-

~_o~nh th~ ~1U!n~~ ban..!'angva cung c~p diell v\l

4

LlIY KE TLJ I),\U NA~I

s6

MINH

NAMNAY

NAMTRV6c

NA~I NA Y

01

V1.25

168.760.481.596

87.616.716.990

19-1.U30.532.U·U

95.S-I5.665AO

19-1.030.532.0-13

95.845.665AO;

V1.27

168.760.481.596 87.616.716.990
125.222.480.277 6-1.115.995.169

141.131.133.49S

6S.031.3n52

NA~I

(01-03) 10
11
20

43.538.001.319

23.500.72I.S21

52.S99 ..WS.5-15

21

V1.26

27.lH -I.292.S81

9.900.501.619

58.836.802

12.0-16.69S.37S

22
23

V1.28

81 A-I 1AO(

3.394.402.144
3.39-1.402./-1-1

1.875.416.58-1
/.X75.-IJ6.58-1

4.611.514.90')
-I.Ii.!.! 5/-I.l)()l)

58072-1-1.-l2(
58()7.2 -1-1 .-126

25

3.808.453.688

2.911.912.224

7.040.146.702

1316.280.0-l(

30

46.235.647.106

18.772.209.815

53.272A32.312

24

---~

18.7n209.1H

31

596.856.199

2.956.225.282

7.63S.0 I S.353

32

2.1J65.620.28 1

45.680.375

95.40-1.832

-I5.61l0.375

40

95A04.83 1

551.175.S24

2.S60.S20A50

7.592.-'37.97S

2.S70.115.45l

46.786.822.930 21.633.0"0.265

60.S6-1.770.290

21.6-12A25.26,

46.786.822.930 2'..633.030.265

60.86-1.770.290

21.6-12.-125.16'

14 Phanlqi nhu(lIl hoac 10 trong cang ty lien kct, lien doanh
SO
15 Tong lqi nhuan ke toan tmac thue
(40+50) 60
16 Thuf thy I2"iip doanh ~gEi§!p
61
17 Lqi nhuan sau thueTNDN (60-61) 70
-.- t 7.1 L'l~~e~_eua e6 don~t~i~u s6
17.2 Lqi nhu~ sau thue eua e6 dong eua eong ty m<;

Vl.30

>-:~~-.

a b'"leu
L.p

Nguyen Thi Thuy

TRUOC

03

Gia von hang b_an
..
5 LN_Mp vii ban hang va cung cap dich VI!
(l0-11)
6 .o0an_h..thu ho~t di?ng tili chinh
7 C:hiJ'.hS ho~t di?ng .rai ehinh
Trollg do: Chi phi ~iii yay
8 Chi phi ~an hilng
_._-- - --9 Chi phi quim Iy doanh nghiep
-Lqi nh~~n thu-an tu--ho!!t M;;ikinh
10
[20+(21-22)-(24+25) 1
-- doanh---- - 11 Thu nh~p khae
12 Chi phi khac
13 Lqi nhuan khac
(31-32)
-
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Ma
so

lJ, LIW c1JUy~n tien t¢ thuan tiI hoat dong san xlIat kinh donnh

T
,\1

20

-183.3'+8.90 I .525

32.738.892.653

01
02
03
0.+
05
06
07

'+2.370.221.136
297.06.+.091.821
1.629'-+23.499
1.637.622.828

127.238.896.707
86.42.+.579.302
2.001.920.555
3.710.925.225

1.'+93.102.851.598
1.418.490.836.111

438.759.952
2.801.338.92'+

30

-19.773.505.563

-24.289.682.588

L
L

21
22
23
24

115.112.918

21.076.401.13.+

31.085.097.000

L

7. Tien thu /iii cho yay, c6 tuc valgi nhw)n dllgc chia

25
26
27

I.!. LlfU c1JUy~n tien l¢ lhuan IiI hltnt d(mg tili chinh

40

11.+.852.342.151

I. Tien thu ban hang, cung cap djch v\, va doanh thu kh,ie
2. Tien chi tnt cho ngtrai cung cap hang h6a dich \'I'
3. Tien chi tnl cho ngllai lao dong
4. Tien chi tn\ liii yay
5.Tien chi n¢p thue thu nh~p doanh nghiep
6. Tien thu khac IU hoat d¢ng kinh doanh

T 7. Tien chi khac cho ho~t d¢ng kinh doanh

~. Llfu c1JUy~n tien t¢ thunn tiI ho:;.t d¢ng dnu tlf
I. Tien chi M dau llt TSCD va c,lc tui san dui han kluie
2. Tien Ihu tu thanh ly TSCD vutai san diti h~n khac
3. Tien chi cho yay, mua cOng cu no el,a dan vi kh,ie

4. Tien thu h6i cho yay, ban cOng Clf ng clla dan vi khac
5. Tien chi dau Itt g6p v6n VilO dan vj klule
6. Tien thu hoi dau ttt g6p v6n VilO dan vi khac

11.
_

I

sa
sa

Tien thu tu ban c6 phiell DN, nh~n v6n g6p ella chi,
hl'rll
2. Tien chi tu mua c6 phieu DN, In' v6n g6p cho chu
hUll
3. Tien thu tu yay ngan hjin, dai h"n

4. Tien chi Ira ng g6c yay

L..tr0 ~Iu}'~n lie ll t¢

1
_~

Tiel~ t0l! ~all

I~JUan lrong

sa huu

6.794.909.091
174.563.163.026
35.581.1 59.9 18

~

56.921.253.37~. ~\

""1
*1

34.594. 107.06~ ,;':;
68.706.250.7'76 I
2.257.207.131

17.334.751.866

60
61
70
-.L_ _'--_.L.-

_ c!Ien!'~ll.!Y gia lien ngo~i Ie
Tien tOn cu6i ky

182.899.189

93.290.604.280 C','

SO

k5'

ky

Nglrm I~p bi~lI

11.426.704.355

31
32
33
34
35
36

1

5.]'i!!1 chi t£~ ng th~~ liti chinh
1 6 . Tien chi tnl c6 tuc, Igi nhu~n cho cht'

6.489.122.143
3.092.941.500

-88.270.064.937

65.370.463.439

9.+.581.762.504

5.592.333.463

6.311.697.567
-,-

~

70.962.796.902
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Ma

Di~n gial

Ai Tai slm ngiln h'iln
1/ min ~a llfong dlfon~ tien.. _
1. Tien
2. Cae khoan tlf~':lg dLlo~g t~en

-

..

so

So cuoi

III Cae kholm daut~ tai chjnh ngiln h'iln

.- .-.-

__

-:~::----:;--:-:----_.

IVI Hang ton
_c_-"-.;--

...

kho
1. Hangtonkho
2. D~ph.9ni gi~rn !;!i~ ~ni_t6!1J<h;-' -.

._.

150
151
152

V.03

it;. DX~ jlJ D.A,.H.o;..N

~.~

... -- _.

1/ Cae khoan phai thu dai h'iln

.1: Ph~ithUdi;Th?;'-~&~'kh~ehh~ng''':

-

V.04

V~05

-

2. Von kinh doanh 0 don vj n(>i b(>
3. Phai thu ngi bg dili h<:ln
4. Phai thu dili h<:ln khae
~: DI! phong phai thu dili h<:ln kh6:...:d:.:0c....i

~~ ...

. c

c
(, U

-

.

63.368.008.736

5.689.484.432
702.302.636
-

.

.

_. ~0.?:~96.!~1
4._47_9.785_.6_95,

141.067.335.913
- -- -3.249.280.869

110.212.362.240
3.707.054.189

_
.

_ .__

__._.__

..

. __

2_1_3....'1.:°_6_.
._.
..._ ". __ . __
_ ......
_2_18_ ._V.0~_ ...__ ._3.~~~.:280.~~~
3.7_0.~.054 ..!.89
.,!-_1_9
,,_. __ .
... ...... _ .

I~TE;fn ~~~n-h~.~~~~_~ ..··_· ...- . 220
1. Hi san co dinh hCtu
hlnh
' - - - -.- - ._.-- .__. ,-- --_ .. _. ----- 221

V.08

~):;:.:

- 63.368.008.736
-_._---- ---_. ':.,

507.396...!.~
5.535.258.062

.....
.

_2_1_2.
.

61.003.921.4.!l
-188.973.88

6.476.248.591
433.594.428
. -- ..
- -

__ . . . . _ . . . . .

200
3.11

65.704.750.990
-188.973.831
.

- -94.287.195.873
- - _ . _. .
94.287.195.873

_. __

210
__ ~

142.089.473.771
- - - -- 42.874.865.962
38.399.660.152

-

•

153
__ 158

4: Tai san ngan h<:ln khae

-

;--

-----_._-.. - -.. -----_ .. ---- -----_.

~:_Cae khoan phai thu Nhil nLlDe

BI TSC~

140
141
149

-

- -181.720.848.928
----50.993.501.904
-_.-65.211.569.865
.

_._- ._-

~

VI Tai slm ngiln h,;m khac
1. ChlPhflra tn/De ng~n h~;' --..
. .
2. Thue GTGT dLlOe khau trLt
-- - --..
.-

-- - - -

- - --

.

'1'--.-

s6 dau nam

13.814.182.000
13.814.182.000

V.02

_._._-......,.----

JlI/ Cae kholm phai thu
_. __ ..!.30
1. Phai thu ella k~~e!l.':!il'29. .
. __ __
131
2. Tra trLlDe ngvoi ~an . . .
__
..
132
3. Phai thu n9i b(> ngan h<:ln
133
4. Phai thu theo. tie~ d(> h9P d0!1g xay d\!l:1g
134
5. Ca_e khoan p~ai t.':!u khae .'
.... _
135
6. [)\1 p!l_~ng ea,? khoa.nE,hai thu ~h6_doi .. _ _ _ 1~~

ky

305.507.006.312
560.977.602.459
264.679.127.067
- - 94.360.039.373
14.679.127.067
94.360.039.373
250.000.000.000

V.01
V.01

120
1. EJau tLl ngan h<:ln khae
121
2. DI!"phi>n~gia~ gia da.~ tv bgan h<:ln . _ - - 129

co"

",LICe

Thuyel
minh

100
110
111
-112
I--

co:

50.064.508.562
23.415.730.128

48.927.616.607
26.346.018,625

-.

rhuyel
minh

Maso

Di~n 9i"l

222
223

-Nguyen gia
-Gia tr! haa man luy ke
2. Tai san co d!nh thue tili ehinh
- Nguyen gia
-Gia tr! haa man luy ke

-

3. Tai san co dinh vo hinh
- Nguyen gia
-Gia tri haa man luy ke
4. Ch.!J>hi X~C~ do d.anil

-

V.09

227
228
229
- -

V.10

-

-- --

..

--

-

V.11
230
- - - ..
-

32.625.381.452
-9.209.651.324

34.960.442.943
-8.614.424.318

986.444.445
992.000.000
-5.555.555

988 111.112
992.000.000
-3.888.888

25.662.333.989

21.593.486.870

..

-

V.12

240
241
242

III. Bat d9n9 san dau tlf
- Nguyen gia
-Gia tr! haa man luy k_e

-

-

..

-

So dau nam

-

-- --

-

-

224
225
226

So cuoi ky

-

IVI Cae khoan dau tlf tili ehinh dili han
1. £lautlf vila eb~g ty can--- .. - -

L.

2. £lau ttl v;~6n9tylii~ket,lie~

d~a~h -

3._£l~ tu dil~h~~k~a~_=~-- ..~ ~-_'.'=

4. DI!phang giam gia £l.:r~H

250
251 I- - ..

-

-- 252

__

..

-

258
259

56.976.551.284

-72.441.980.284-

72.441.980.284

56.976.551.284

15.311.566.198
- - -- 15.311.566.198

601.140.160
601.140.160

702.044.938.372

415.719.368.552

V:-13_

260

1---,- - - - . _ - _ . -

- --- ----

-'-~

VII Tili san d"i hi;ln khae
- - - - f -270
-1. Chi phi tra trube dili h~n
271
2:-Tili s~n thue thu nhap haii-;;-Iai -- . - -.- .. 1--272~~~=~::..:...:c:..::...c~. L:.c.:::..::. _ ~
3. Tili -san dili h~n-khae
278
- - --- --- --- -

-V.14
V.21

~-

270

TONG C9NG: TAl SAN

Ai NQ PHAI'TRA-

- - - - - - - ---. -- --

II Nc;1 ng~n hi;ln
...._ .
1. Yay vii n<;l ng~n h~n
..
2. Phaitranguoi ban
.
3. Nguoi mua Ctng trube

Th~~..v~

kho~n

-300

228.156.545.237
_ _ _ 274.824.314.951.. 228.066.657.229
103.910.549.918
!_5 __
_ 1~6,207.~90:0~0
-.
-19.548.404.799
.?0·~i'!.:90?~65
1.604.269.524
33.993.220.524
21.481.480.709
464.624.536
672.319.620
-2.816.309.523
--~:ji
~

-------- -- --- . _ }10
f- 3_'!..:1
313
314

-

-

-

. -

--

-

278.285.473.909

y..

n~e. N.!J~.~~e -~ _-315 __-V.~.6 ~ '~ z'1:?~6:-g3'5~~24

4.
cae
phai
5. Phai tra nguoi lao de)ng
§. Chi phi phIit~~- ."-~-----~.

316

-=--..=--==- 3"31'

7. Phai tra ne)i be)
.
8. Phai tra theo ke ho~eh tien de) h<;lp dong
i.'Cae khoan phai tra,phai ne)p khae
10. DI! phang phai tra ng~n h~n

- --

~~

318
319 ..
.. ,..320

~~_=_

------------- _._--------

..

_--

.

_' -..
V.18

=-= _

-

-

..-

-

~'_. ~370:~~6.418

_ _

--

-- -' --

-. - -- ..

-- ----- -- -

... -

83.873.637.266
- -.
...

-'

-
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III Nl;l dili h':ln
1. Phai tra dai hi,ln ngvoi ban
2. Phai tra dai h':ln n9i b6
3. Phai tra dai h;~ln khae
4. Yay va ne,J dai hi:ln
5. Thue lhu nh$p hoan lai phal tra
6. DI! ph6ng tre,J cap mat vi$e lam
7. Dv phong phai tra dai h;:m

•

•

•
•
•

330
331
332
333
334
335
336
337

- --

61 NGUON VON CHU SO HVU
II Nguon von!.,. quy
_ _
1. Von dau tv eua ehu so hiiu
2. Th~;;g- dv vo-;e6 ~h-an- _
_

•

Thuyel
minh

Ma 56

-

_ __
-- - _--

3. Von khae eua ehu sO hiiu
4. C6 jJhieu ngan quy

56 dau nam

89.888.008

I
V.19
-

3.000.000
3.373.405.075

3.000.000

84.753.883

86.888.008

423.759.464.463
418.527.975.338
136.000.000.000
227.853.650.340

187.562.823.315
184.108.669.557
56.500.000.000
65.834.506.776

--

V.20
V.21
-

V.22
-

- -

413
414

5. C~~nh I$~h 9a~h gia tai san
6. Chenh I$eh ty gia hoi doai
7~ Cl~y dau IV phattriiln__ -::---8. auy dl!.£hong tai ehfnh _ _
9. au~ khae thuge_~on ehu 5_0_ hiiu
10. Lai ehVa phan phoi _
11. N~u6n von dau tv XDCB

ky

3.461.158.958

400
410
411
412

-

56 cu6i

-700.000.000

..

_ __ 415
416
~ -~ _ - - - 417
__ _
418
__ _ _._ 419
_ 420
421

7.140.700.467
7.140.700.467
-

-

7.140.700.467
7.140.700.467

-

47.492.761.847

41.092924.064

.,

......

•
III Nguon kinh phi

•

.

1. auy khen thVong phue le,Ji
~Ngu6n kinh phi
3. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSC8--

f--- --

•

_ . - --

~----:,

~

",i

_

•

_.__

T6NGCQNG:NGUONVON

__

-

_

-

5.231.489.125 5.231.489.125

<

3.454.153.758
3.454.153.758

.--.
,,

-,

--

500

Ke loan trlfClng
_

-

V.23
----.-

440

Nglfoi J~p bitiu

~~«'l

-

_

.~- - ; : , - - - - - - -

CI -L<;lIICH CUA CO
THIEU
SO_
0_.- DONG
_
_
__

-

•

430
431,
432
433

/a¢r;C
(l

:JfoMt!J '&t fJ/utc

\,

702.044.938.372

415.719.368.552

-

-

CTY CP L1COGI16

'lau 56 B03- D.";

/han Dang LtlU·F.7-Q.Phtl Nhu~n·Tp.HCM

Ban hilnh 'h<o QD ,6 15/2006/QD· BTC

nga}

QUY 1 NAM 2008
Mil

CHI TIEU

~

so

r...I_IIU chuy~n lien I¢ Ihuan til hoal dong s:\n xual kinh doanh

20

...... Iien thu ban hang. cung car. dich vu va doanh Ihu khac
2. Tier! chi Ini cho nglIbi cung cap han~ hoa djclt..v~_
· . Tien chi tra cho nglIbi ~'? d¢ng . .
- '""i. Tien chi Ira lai vat. .
-- ---- - -- -_. --- - - ,..:j.Ti~n chi n¢p thue thu nh~p ~oanh r1g.J1i~p.
.
'. Tien Ihu khac III ho~t d¢ng kinh doanh
.
. .
-:,. Ti~~ chi kMc cho hO~1
d¢ng kinh
doanh
-- --

01
02
03 .
04
05
06
07..

.

.

-

L'!U chuy~n lie,n t¢ thu~n ttr...ho:)! d?n~ d~u tlI_
"""i. TH!n chi de dau III TSCD va cae lai san dai ~~khac
4. Tien thu III thanh
Iy
TSCD
va
lai
San
dai
h~n khac
---------

-

~~c .. _

~

21
22
23
24
25
26
27

-

.

.

.

4Jie.rt Ihu hoi cho v~, ban c6~ cu ng cua dan vi
I. Tien c~i ,9au [II gog.v.6n.vilo ~an.~'i.!~Mc. . . -,l. Iien Ihu !!.Oi s1ju I.tr.~ ~rl vilo.dan vLkh.ac. __ .
dlIac- chia
.....7. Tien thu liii cho v!y.- -cO- -Ilk
- -vii
' -1m
- _nhuAn
. ' - ---_.

..

.

----~-----_.

'. LlIU chuy~n lien t¢ thuan til hQ3t dQng tili chfn.J:___ .
I. Tien Ihu III ban cO ghieu DN. nh~n v6n gop cua chu hiiu
:Ji~ -"hi III mua cO phi€u DN, Ira v6n gop cho chu
hLn:_._
.-J..: Tierl.!hu III ~ ngan han, dili h:)n
· .
----- -~6. Tien chi
nhuAn cho chu
. ...tra cO IUC, lai
, --'-- - hiiu- .

- Ll!U_~lUy~n lien ~ lhuan trong ky
..
. Tien IOn dau ky
'"'.- _ ....Q1enh l~ch Iy gia lien ngo~i Ie
Ticn tOn cu6i ky

-__

-

NglIiYi I~p bj~u

31
32
33
34
35
36

---------- -

sa

---_..

--

.

-- --- .
-'

--_._._- --

N..\M NAY

1\1

.

_.-

50

-

-2.513.3-10.789

13.357.670.1-10
84.851.530.401
552.563.131
506.509.452
--.

-11.391.303.686
37.77-1.298.878
1.247.680.329
2.120.785.88-1

--

.

546.702.311.652
604.541.600.000

38.766.416
2.800.6-15.800

-29.105.515.800

-3.560.636.850

15.922.727

-

-

.

-

.

.

3.572.800.207

.
.

.

.

.

3/.084.611.000

.

•

.

.

1.995.017.927

12.163.357

79.595.101.555
.
.. . . 1.805.000.000
---- ... 716.363.636
- - - 131.251.405.075
----- 35.581.159.918

n088.Q70.726
.

,

.

-. ----

..

15.083.809.070

-

-

20.552.070.816
20.418.521.029
..
2.129.288.131

17.163.779.966
.

·

60
-- .-.
61
. . ---- .. ·
70

Kf TOr\.N TRUONG

:'-lAM TRUOC

·130.3lJ2.221.1lJ2

·

..40 . .

sa
sa

.j... ,!ierl-~hi~a f1SI g6.c v~l ..._ .
5. Tien_chi~ra nq Ihue ~a\ c.t1.f!1h _.-

T

30

·

-_._------~

L lJe.rt chi c.~o yay. mu~£.Q.rl&.c.!L.rl.2'. cua ~an v.Lk!!~

-

el,a B6 Iwang HI) Tal chinh

BAo cAo LUll CHUYEN TIEN T~ HQP NHAT

-

-

20103/:~006

~

-79.902.635.437

7.014.093.087

94.581.762.504
. . ..

5.592.333.-163

14.679.127.067

12.606.426.550

-

-

,
16
:;;
.

1

'~TY t.... .!I ccit., ,~,

•

•

•

19B Phan £lang LlJU·F.7·Q.Phu Nhu~n.Tp.HC~

BAo cAo KETQUA HOATD(> GKI
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,

•

I

1
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Ban hanh theo QD so 15/2006/QD·rrrC
ngay 20/03/2006 eua rio lruong B9 Hi chfnh
H DOANH HOP NHAT

Quj 1 Naill 2008

TT

MA THUYET

CHi TIi1:U

KY NAy

MINI' 1 - - - - - - - , - - - - - - - , - - - + - - - - - , - - - - - - - - - - 1 1
•
NAM NA Y
NAM TRtJ(JC
NAM NA Y
NAM TRtJ(JC

A

Sv

25.270.050.447
1 Doanh thu ban hlmg va eu~g cap dich vI!
...
01
VI.25
2 cac khom giam trir
03
3 Doanh thu thUlln ve ban hang va cung cap dich ~~-(Oi-03)10 ~
_ _-_25.~70.050.447
4 Gia von hang ban
II
VL27
15.908.653.221
~
._~-~--:-:-.
5 LN g~p ve ban hang va cung cap d!ch vu _
_ _ _ J!O::.~I! 20
_
_
9.361.397.226
6 Doanh thu ho~t_dS'~g tai chin}!
__. . __ _ _
21
VL26
2.146.193.759
7 Chi phi ho~t d¢ng tai cI:.inh_ __ _
__ _
_
_ .12
VI.28
_ 1.239.112.765
Trang do: Chi phi/iii vay
.._
_.
.
23
_ 1.239.112.765
8 Chi phi ban bang
. _ _ __ _ _ 24
9 Chi phi qum ly doanh nghi¢p
__ _ .
25 _ _
3.231.693.014
10 Lgi nhua n thulln tir ho~t di!ng kinh
[20+(21-22)-(24+25)] 30
7.036.785.206
doanh

--+::,-------- - 11
12
13
14
15

-

- --

--- -

--

Thu nhaPkhac_.
.__ _
_ __
Chiphikhac
_ __
_. __ . __
Lgi nhuan khac
(31-32)
Philn 19i nhua~~~-16trong cong tYiie~ket,li~n do~~h
TOng 19i nhuan k€ t~_aE~trtI"6cth~{- ~-_
- _ ___-_ 00+~0~

-

7.041.162.154
31
32
7.041.162.154
40
50
-60_
14.077.947.360

16 '.f.!1ue th'!..~ap .ioanJ: EgJ:1i.~.P
__ _
_
61 _ VUO
17 Lgi nhuan sau thueTNDN
(60·61) 70
----- - - - - - .
17.1 Lqi ich cila cO dOng thieu s6
17.2 Lqi nhuan sau thue c~ac6dong cuacong-ty m~

Ke toan trulmg

V"'L"\.~__-~f(Jfn ~/lj WUo/;

14.077.947.360

8.228.948.415

25.270.050A-t7

1l.228.9-t8A 15

8.228.948.415
3.915.377.355
4.313.571.060
22.604.598
3.931.807.842
3.931.807.842

25.270.050.4-t7
15.9011.65J.221
9.361.397.226
2.146.193.759
1.2:1'>'112.765
1.239.112.765

8.228.9-t8.415
3.915.377.355
4.313.571.06~
3.931.807.842
3.931.807.8·n

404.367.816

3.231.693.014

404.367.8[(

22.604.59~

7.O36.7115.206
9.395.000

7.041.162.154

9.395.00(

9.395.000

7.o-t 1.162.1 54

9._W5.001

9.395.000

14.077.9-t7.360

9..W5.001

9.395.000

14.077.947.360

t).395.001

J

... ..
----."

PROFESSION ... L SERVICES

"

1,-

C_~N?T:T~VANI~~ _~oAN V~_I(IEM_!OAN VIET N'~;\OJ~
•. ,

'

• -

-
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CHUYEN NGANH TAl CHiNH - KE TOAN - KIEN! ToAN vA THAN! ElINH''-> IA CO/liG
. ~. CO"PH,!.

lIeGCI!'
Hil n9i, ngay 29 Ihimg 09 nam 2008
S6i!5CV/AVA
V/ v bOo eao kiim loan 2007 clia C6ng ty

cli pluln Licogi 16
Kill" f!rri: Cong ty

i'

cli phfin Licogi 16

C6ng ty TNHH Tu vAn K~ toan va Ki~m toan Vi~t Nam (AVA) dl! th\fc hi~n ccng vi~c ki~m toan Bao
cao tili chinh cho nam tili chfnh k~t thuc ngay 31/1 2/2007 cua C6ng ty C6 ph§n Licogi 16.

,!

'."

Can cli: k~t qua kiSm toan d?t dlrQ'c chung t6i dii phat himh bao cao ki~m toan s6 36/BCKTITC ngay 07
thang 03 nam 2008 . Theo do, t?i Bao cao 1uu chuy~n ti~n t~ (Irang 12) cua bao cao ki~m toan, do co sa
xuAt trong c6ng tac phat hanh nen chung t6i dl! thuy~t minh s6 li~u so sanh (Bao cao luu chuy~n ti~n t~
nam 2006) theo s6 li~u Iren Bao cao tai chinh nam 2007 do don vi cung cAp chua duQ'c ki~m toan.
V~ van dii nay chUng t6i xin duQ'c dinh chinh nhu sau, cac thuy~t minh v~ s6 li~u so sanh Iren Bao cao luu
chuy~n ti~n t~ nam 2007 dn duQ'c thuy~t minh theo s6 li~u tren Bao cao luu chuyi\n ti~n t~ nam 2006
trong Bao cao ki~m toan v~ Bao cao tai chinh nam 2006 cua C6ng ty c6 ph§n Licogi 16 do C6ng ty
TNHH Tu vAn Tili chinh KS toan va Kii\m toan phia nam (AASCs) phat hanh (s6 li~u dl! chinh sua). Cac
dinh chinh nay kh6ng lam thay d6i Bao cao luu chuySn ti~n t~ nam 2007 tren Bao cao kiSm toan s6
36/BCKTITC ngay 07 thang 03 nam 2008.
B~ng ccng van nay chung t6i xin duQ'c dinh chinh I?i Bao cao ki8m toan s6 s6 36IBCKTITC ngay 07
thang 03 nam 2008 vii Bao cao tai chinh nam 2007 cua C6ng ty C6 phAn Licogi 16. Ccng van nay dn
duQ'c dc;>c cung Bao cao kii\m toan s6 s6 36IBCKTITC ngay 07 thang 03 nlim 2008.

RAt mong nh~n duQ'c S\f ho-p tac cua Ccng ty C6 ph An Licogi 16 va cac ben lien quan.
Xin chan thanh cam on!
Nai nhan:
- Nhu tren

Luu AVA

160 Phuong lIel - Thanh Xuan - He Nol - Violl Nom
Tel : (84·4) 8689566 - 8689588 • Fax: (8.1 .1) 86862J8

Email: a va~k l ~mtoanava . com.vn
\Vebsite: ki..:"mtoonava.com.vl)

•

,

~

•

sAo CAO TAl (;H...

Cha nam tai ehinh ket thue ngay 31/12nOO.

BAO CAO LU'U CHUyItN TrEN TE
Niim 2007
(Tlleo pllu(mg phdp tr\(c tiip)

Dall vi lin" : VND
Chi lieu
1. Luu ehuyen ti~n ti't ho~t d(mg kinh doanh
I. Titn thu ill han h~ng. eung ca'p dieh VI! va doanh thu khae
2. Tien chi tni eho ngum cung ca:p hang hoa dich VI!
3. Titn chi Ira cho nguO'i lao dQng
4. Tien chi \fa liii v~y
5. Ticn chi nQp lhu€ thu nh~p doanh nghi~p
6. Ticn thu khao ill ho~t dQng kinh doanh
7. Ticn chi khac ill ho~t dQng kinh doanh
LInt ehuytn tUn Ihuan
hot;tl d9/lg kinh doanh
II. LUll chuyln tien ti't ho~t dqng dau II!
1. Ti~n chi dl mua sam, xAy dJ!!lg TSCD va c,ic tai san dai h~ khac
2. Ti~n thu ill th;mh 19, nhuqng ban TSCD va cic tai san dai h~ khac
3. Tien chi eho vay, mua cae eOng e~ nq eua dan vi khk
4. Tien lhu hOi eho vay, ban l~ cae cOng e~ nq eua dan vi khk
5. Tien chi g6p von dau ttr vao etle dOll vi khae
6. Tien lhu hOi ill g6p v6n dau ru vao cae dan \'i khae
7. Tien lhu liii cho vay, e6 rue va 1<;>i nhuan duqe chia
L,m ehuytn IUn thuan lit hOt;t1 d9ng (Mu It{ •
III. LUll chuyen ti~n ti't ho~t dqng tai chlnh •
1. Tien thu ill pMt hilnh co phi€u, nhan v6n g6p
2. Tien chj tni von g6p, mua 1~ c6 phi€u cua doanh nghi~p
3. Tien vay ng!n h~, dai h~ nhan dl!ge
4. Tien chi tra ng goe vay
5. Tien chi tra ng lhue tai chlnh
6. Co roc, 19i nhuan d. tra eho chi! sa hfru
LUll chuytn din thuan tit hot}t d¢ng fiJi chinIJ
LUll chuyen tien thuan trong ky
Tien va ll!ang dl!ang tien dilu ky
A/lit ht{Gng clio th;y d6i ty gid Mi doai q"y dOi ngo",i t~
TieD va tl!ang dl!ang tien euoi ky

I",

Thuya ~__~__S~6~li~~u_t_r_u6,e_d_ln_1_le~h_in_h~~__~__~~S_6~li~~U~d_uu~
.e,d_in_h_c_·h_in_h_1~at_
· __--~
minh
Nom 2007
Nam 2007
Nam 2006
Nlim2006

(100.000.000)
9.261.295.989
(11.247.590.867)
55.789.349.575

164.107.907.216
(301.378.903 .351)
(6.373.321.522)
(8.151.769.492)
(340.199.267)
180.942.696.172
(2.846.198.282)
25.960.211.474

135.794.733.384
(67.647.866.479)
(7.700.488 .737)
(8.740.350.609)
(100.000.000)
5.216.617 .397
(1.033.295.381 )
55.789.349.575

(21.438.864.770)

(518.750.000)

(21.438.864.770)

(518.750.000)

(6.743.033 .643)
3.160.043.534
(8.000.000.000)

(12.098.259.082)
5.807.368.662
(83.356.193 )
1.662.750.000
149.837.450
(5.080.409.163)

(6.743.033.643)
3.160.043.534
(8 .000.000.000)

(i2.098.259.082)
5.807.368.662
(83.356. 193)
1.662.750.000
149.837.450
(5.080.409.163)

164.107.907.216
(301.378.903.351)
(6.373.321.522)
(8.151.769.492)
(340.199.267)
180.942.696.172
(2.846.198.282)
25.960.211.474

141.964.350.278
(67.647.866.479)
(7.700.488.737)

584.816.610
(32.437.038.269)
102.955 .783 .280
(141.981.818)
118.298.357 .536
(121.050.308.088)
(2.257 .207.131)
(4.069.401.700)
93.735.242 .079
87.258.415.284
6.9l4.401.287
187.222.802
94.360.039.373

(8.740.350.60~)

17.486.588.666
2.816.725.402
(64.293.402.672)
(7.20 1.195.000)
(51 .191.283.604)
(482.343.192)
7.396.744.479
6.914.401.287

584.816.610
(32.437.038.269)

17.486.588.666

102.955.783.280
(141.981.8l8)
118.298.357.536
(121.050.308.088)
(2.257.207 . 131)
(4.069.401.700)
93.735.242.079
87.258.415.284
6.914.401.287
187.222.802
94.360.039.373

2.816.725.402
(64.293.402.672)
(7.20!.l95 .000)
(51.191 .283.604)
(482.343.l92)
. \ ~.3 ~P44 .4 ~I I
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CONG TV TNHH DICH VIj nJVAN TAl CI·IINH
Kt:: TOAN vA KIEM TOAN PIllA NAM (AASCS)

-fJfJEJGs
-

29 Va Thl sau. Qu ~ n 1. Thanh ph6 H6 Ch i Minh
Tel : 8.205.944 - 8.205.947 •
Fax: 8.205.942

SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL
CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

Email: aascs@vnn.vn • Website: www.aascs.com.vn

\
lj'. II( ·M. I1g«V 29 {/"llIg IJ9

/1<111/

2008

s6 :!4I..cv//I/lSCs
/' l' "fi'li /ri'j l!tin l'cio kililll lOlil1 200n
ClIlI ('(jl1.~ ,.\' ('Ii I "uill I.icng; /6

Klnll giN: - Cong

ty eli

II

phtill Licogi 16

Cong I) TNIIII Dich VI' Tlf v~n ,,",ii c hinh K<3 Imin va Kifmlmi n !'hia nHm (/I/lSCs) dii Ilwc hi~n
cong vi<;c ki~tl1 Im111 !3{1O cno t,li chinh cho nall11i:ii chinh kel thtle ngi:)Y .11/ 12/2006 ella Cong ty
C{, phfin !.icogi 16.
dr k~l qua kifJ1l Im'l ll d~i dU\I\: chttng It)i ph;'\1 h,lnh h;h~ C'IO ki01ll \0:'111 S(\ 3):7/BCKTr rC ng:.',)'
07 thang 02 n,~I111 2007. Ih.:u d(). l:.li 1~ :'Il) <,:,'10 lUll ChLlYC I11il:l1l ~ (trull,\!. I/) ell;\ h,'IO c:h) kiclll \o{II1.
do co so' xufJ llrong c6ng t.it.: ph{1t h[lIlh 11":11 Kicrn tmin \i0n etla eht'lllg !tli d~ Ihu)~1 lllinh chi ti eu
" Ti~n Ihllllf bilJ1 h,;ng va cling e<1p dieh V\I •. la 136.177.076.57(, (J[1nl!. chi liell .. I.lfll ehlly6n lien
Ihll~n Ilf hO~1 d(ing kinh dnanh" I,; 56.27 1.692.767 d6ng.
-

I

I
I,

('[111

•

..

V~ v~n d~ nay Chlll1g toi xin duqc dinh chinh nhu sau. chi tieu .. Ti f n thu It:f ban hang vci cung c~p
dich V~I "liI 135.794.733.38-1 d6ng. chi tieu" Luu chuycnli f n thuc1n
h()~1l d(mg kinh doanh "
55.789.3 ~19.575 (.I<1ng. Cilc dinh chinh na) khong l,il11 tha: d() i ch i tieu " Ti~n va nrong dlfo'ng ti~n
etl()i k~ .. In~'n 13,'w C(IO IIJlI chll:c n!i 0n t ~ .

tu

la

HAng cong v£in 11 ..'1) Chlll1g \(;i "ill Li mp..: dinh chinh 1 ~li Bilt) c~io kicll1 10ill1 stl 357/ 13('1( 11 1'(' ngil)

,.
,.

vt

07 thang 02 nam 2007
Bc'1O c;h) Hii chinh cua Cong I: C6 ph~1n I,icogi 16. ('ong
dlft)"C dC)c CllJ1g Il<io c,in kicill Imi n Sti 357I1lCKT{J"C nga' 07 Ihilllg 02 nalll 2007.
Rc1t l1long nh~n duC,l'c 5~r hqp t(ic clla Cong

t)

Xin eh,ln tht'll1h earn on!

.
Nillf Iren

•

!.lfli/lASes

.
SAO Y RAN CHINH
'

ay

ob tha ng iOnam 200~.

T6NG GlAM D6c

9?e "f/if;n JVga

('6 ph <:1 n l .icogi

16 \ it die ben lien quan.

V[1ll

nay ci:1n

,

\

I

\

SAO YBAN CHiNH

NgAy7J:.rhang.t. .. n~m w1.

/

/.

"'

i

\
GIAM DOC
[bS . ' ;

1f;wJj$n .;f{;;nJ, :J&u

'.

•

CONG TY CO

pHAN LICOGI 16

BAo cAo KIEM TOA.N
V€ Bao cao k€t qua chao Mn

en phi€u ra cOllg ell/lllg

Theo giOy chung nh~n ililng kj chdo ban cd philu ro cong chung sO 2321UBCK-GCN Ngdl' 29 thang 11/ ,,4m 2007
va Giny phep cia hpn s6 154IQD-UBCK ngdy 03 thong 03 nom 2008 cua Vi bon C/ul"tlg klwon Nlui mruc

I
J

1

1

J

J

co so PliAp LV
Lu~t

chUng khoan ngay 29/0612006.

Nghi dinh s6 14120071N£l-CP ngay 19/0112007 cua Chfnh phil quy dinh chi tiiit thi hanh m(>t s6 di€u cua
Lu~t chUng khoan.
Thong IU s6 1712007m-BTC ngay 13/0312007 cua B(> Tai chfnh hu6ng diin hi; sa dang
chUng khoan ra cong chung.
Giiiy chUng nMn £lang ky kinh doanh lim dfru s6 4103004836 ngay 02/06/2006, dang IcY
nhiit ngay 10/0712006, dang IcY thay dlii liin thu hai ngay 25 /0712006, dang ky thay dbi
25/09/2006, dang ky thay c1bi liin thlI tu ngay 15/ 1212006, c1ang ky thay c1lii liin
10/07/2007. dang IcY thay d6i lim thu sau ngay 06/09/2007 cua Cong ty cO phim LlCOG I
Hi; sa dang IcY chao ban

cO phi~u ra cong chUng cua Cong ty c6 phiin LlCOGJ

IcY

chao ban

thay dlii Ian thu
lim thl! ba nga)
thlI nam ngay
16.

16.

Gi§y ch4'ng nh~ s6 232IUBCK-GCN ngay 29/1112007 cua Uy ban ChUng khoan Nhil nuac v€ ciip gi§y
chUng nh'~n chao ban c6 phi€u ra cong chung cho Cong ty CO phiin LlCOGl 16.
Giiiy phep ra h~n chao ban c6 phi~u s6 I 54/Q£l-UBCK ngay 03 /0312008 cua

Uy ban ChUng khoan Nha

nuac.
Bao cao ket qua chao ban c6 phil!u ra c6ng chung c6 phieu cua Cling ty c6 phiin LlCOGI 16 ngay
1810112008 va 11103 /2008.
Hgp dang ki€m toan s6 25IH£lKT-BCTC ngay 18/02/2008 giita Cling ty TNHH Tu v§n k~ toan va Kiem
toan Vi~t Nam (A V A) vai Cling ty c6 phim LlCOGI 16 v~ vi~c Ki€m toan Bao cao ket qua chao ban c6
phieu ra cong chung theo Gi§y chUng nh~ chao ban c6 phieu s6 232IUBCK-GCN ngay 2911112007 va
giiiy phep gia h~ chilo ban c6 phieu s6 s6 I 54/Q£l-UBCK ngay 03/03 /2008 cua Uy ban ChUng khoan
Nha nuac.
/
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PROFESSIONAL SERVICES

CONe TY Hi VAN

KE

ToAN v A I<.IEM ToAN

VI~T NAM

VIET NAM AUDITING AND ACCOUNTING CONSULTANCY COMPANY (AVA)

CHUYEN NGANH TAl CHINH - KE ToAN - KIEM ToAN vA THAM £)!NH GIA

BAo cAo KIEM ToAN

V/v Btio ctio kit qua chao Mn ell plli€u ra cong chung cua
CONG TY cO PHAN LICOGI16

thea giAy chUng nh~n chao ban c6 phi€u s5 232IUBCK-GCN ngay 29/1112007 va giAy philp gia hl;ll1 chao
ban c5 phi€u s5 s6 154/QD-UBCK ngay 03/03/2008 clla Uy ban ChUng khoan Nha mrac
Kinh grri: Hqi dAng Quan tr! va Ban Giarn dAc Cong ty

cA phau LICOGI 16

Thuc hi~n [lqp d6ng ki~rn toan s5 25IHDKT-BCTC ngay 18/02/2008 giua Cong ty TNHH Tu vAn k€ toan
va Ki~rn tolin Vi~t Narn (AVA) vai Cong ty C5 ph§.n LICOGI 16 v8 vi~c Ki8m toan Baa cao k€t qua chao
ban c6 phi€u ra cong chung thea giAy chUng nh~n chao ban c6 phi€u s5 232IUBCK-GCN ngay 2911112007
va giAy philp gia h\ln chao ban c6 phi€u s6 s6 154/QD-UBCK ngay 03/0312008 clla Uy ban ChUng khoan
Nha nuac.
Chung toi dii ki~m toan Baa cao k€t qua chao ban c6 phi~u ra cong chUng clla Cong ty C6 ph§.n LICOGI 16
I~p ngay 11 /03/2008 thea GiAy chun¥ nh~n chao ban c6 phi€u s6 232IUBCK-GCN ngay 2911112007 va giAy
philp gia hl;ll1 chao ban c6 phi€u s6 so 154/QD-UBCK ngay 03/03 /2008 clla Uy ban ChUng khoan Nha nuac
kern thea.
Vi~c I~p va trinh bay Baa cao k~t qua chao ban c6 phi€u ra cong chung thuQc trach nhi~rn clla Giam d5c
Cong ty C6 ph§.n LICOGI 16. Trach nhi~m clla chung toi la dua ra 'I ki~n v8 cac baa cao n~y din cu tren k€t

qua ki8m toim clla chung toi.
0,. SO' Y k;€n
Chung toi da thITc hi~n cong vi~c kiSm toan Baa cao k~t qua chao ban c6 phi€u ra cong chung cua Cong ty
C6 ph An LICOGI 161~p ngay 11 /03/2008 thea cac chuan mITc ki~m toan Vi~t Narn. Cac chuan mITC nay yeu
du cong vi~c kiSm toan I~p k~ hO\lch va thITc hi~n d~ co SIT dam baa hqp 1'1 r&ng Baa cao k€t qua chao ban
c6 phiSu ra cong chung khong con chua d\fOg cac sai sot trQng y~u . Chung toi dii thITc hi~n vi~c ki~m tra thea
phucmg phap chQn milu va ap d\lng cac thu nghi~m dn thi€t, cac bfuJg chUng xac minh nhUng thOng tin
trong Baa cao k~t qua chao ban c6 phi€u ra cong chung clla Cong ty C6 phan LICOGI 16; danh gia vi~c tuan
thll cac chuan mITc va chS dQ k€ toan hi~n hanh, cac nguyen tAc va phucmg phap k€ toan duqc ap d\lng, cac
uac tinh va xet doan quan trQng Clla Giam d5c cung nhu cach trinh bay t6ng quat cac baa cao nay. Chung toi
cho rfing cong vi~c ki8m toan Clla chung toi dii dua ra nhung co sa hqp 1'1 d~ lam din cu cho 'I kiSn Clla
chung toi.

Y ki€n cua k;8m totin vie,,:
Thea 'I kiSn clla chung toi, Baa cao k€t qua chao ban c6 phiSu ra cong chung I~p ngay 11103/2008 clla ConI?
ty C6 ph§.n LICOGI 16 da philn anh trung thITC va hqp 1'1 tren cac khia C\lnh trQng y€u kSt qua chao ban co
phiSu ra cong chung the? giA~ ch~1? nh~n chao ban c6 phiBu s5 232/UBCK.-GCN ngay 29/11/2007 va giAy
philp gia h\ln chilo ban co phieu so so 154/QD-UBCK ngay 03/0312008 clla Uy ban Chung kho:!n Nha nuac,
phil hqp vai chuan mITc va ch€ dQ k€ toan Vi~t Narn hi~n hanh va cac quy dinh phap 1'1 co lien quan.
Ha n(li, ngay 17 Ihting 03 nam 2008

Ki~m toan VieD

Bili Tbifn Ta
ChUng chi KTV s6: 05921KTV
160 Phuong U(>t - Thanh XuOn - Ho NOi - Vi$t Nam
Tel: (84-4) 8689566 - 8689588 • Fax : (84-4) 8686248

3

Email: avopro@vnn.vn
Website : http://www.ava.pro.vn

\

)

CONG TV CO PHAN LICOGI 16
Elia chi:

s6 49B-Phan Elang Luu-Phuimg 7-Qu~ Phu Nhu~n TP.H6 Chi Minh

BAo cAo KET QuA cHAo BAN CO PIllEU RA CONG CHUNG
c6 PmEU C6NG TV c6 PRAN LICOGI 16
(Tbeo giAy chllng nh~n chao ban ctl pbiilu s6 232fUBCK-GCN do Chu ticb Uy ban cbfrng kboan Nba ntnYc cAp ngay 29/11 /2007
va giAy pbep gia h~n chao ban c8 phiilu s6 154/QD-UBCK cua Uy ban Cbfrng kboan Nha DIrac cAp ogay 03/03/2008)

Kin" gIn:

Uy baD ChUng khoaD Nhil mr6'c
Cong ty C6 ph~ Licogi 16
S6 49B Phan Diing Luu PhuiYng 7 Quiin Phil Nhuiin TI'. HCM
08.8411375
08.8411376

Ten ttl chllc pMt h3nh:
Dia chi'trv so chinh:
Di~n tho~i:

Fax:
I. CO PmEU CHAO BAN
I. Ten c6 phieu chao bOo:

C6 phiSu Cong ty C6 ph~ Licogi 16

2. Lo~i c6 phieu:

C6 phieu ph6 thong

3.

M~nh

gia:

10.000dlc6 phieu
7.950.000 c6 ph~

4. stl hrqng c6 phiSu chao ban:

Trang do:
- ctl <long hi~n hiiu mua tY I~ (I: I):

5.650.000 c6 ph~
282.500 c6 ph~n

- COo b(l cong nhiin vien chu chtlt
- Ban dfru gia t~i so giao dich Chfrng khoan Tp. HCM
5. Ttlng khBi luqng v6n huy di)ng d\! kiSn:

2.017.500 c6 phin
189,262,500,000 diing

6. Ngay phat h3nh:

11/12/2007

7. Ngay bit d~u chao ban:

1511212007

8. Ngay ket thilc chao ban:

25/0112008

9. Thlti

h~

<lang kY mua:

,

Tir ngay 1511212007 dSn ngay 02/01 /2008 (DBi voi c6 dong hi~n hiiu va CBCNV)

10. Ngay thanh toan tiSn mua c6 phiSu:

f)Sn hSt ngay 04/0112008 dBi va; c6 dong hi~n hiru va CBCNV, d6i viri nM d~u ill tham g,a dAu gia tinh d€t
hSt ngay 25101 /2008

II. Ngay kSt thilc chuySn giao ctl phieu:

22/03 /2008

(D\! kiSn)

ji

I"';"
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CONG TY cO PHAN LlCOGI 16
Elia chi: s6 49B-Phan Elling Luu-Phuang 7-Qu~n Phu N hu~n TP.H6 Chi Minh

ll. TO CHlk BAo LANH pHAT HANH:

.'

I, Cong ty C6 ph§n Chimg khoan Sai gon (SS!)
2, Phi bao llinh ph:il hitnh: 2.509.632.800 d6ng
III. ll~I LY PIfAN PHOI:

T~I cit cac d~i Iy dang

kY vOi Sa giao dich chimg khoan Tp. HCM

IV. TONG H(1P KET QuA cHAo BAN CO PHIEU:

,

phieu

G ia chao ban
(d/cp)

S6 c6 phi~u
chao ban

I

2

3

£>8i tU'!;mg mua c6

17755000

.

So luqng co
phi~u dang kY
mua
4

sl> luqng c6
phiSu dugc
phan ph6i
5

s6 nguiYi dang s6 nguiYi dugc
phan ph6i
kY mua
7

6

S6 nguiYi
khong dugc
phan ph6i

sl> c6 phieu
con I~i

Ty I~ c6 phi~u
phiin ph6i (%)

H

9

10

C6 dong hi~n hiiu

20.000

5.650.000

5.650.000

5.650.000

424

424

-

CBCNV Chu ch6t

20.000

282.500

282.500

282.500

123

123

-

Ban d~u gia

35.000

2.017.500

11.822.500

1.834.500

626

36

183.000

183.000

I

1

17.938.000

7.950.000

1.174

584

T6 chirc bao liinh
phat hanh mua I~i
s6 c6 phiSu do nha
dilu tu be CQC (theo
hgp d6ng s6

35.000

-

71,07
3,55

590

23,08

-

2,30

12/2008/SSIHO
ngay 03/03/2008

,

,

Tong so

7.950.000

* Gia kfliTi diJm dau gia la: 35.000 dang/OJ cJ pfliiu

Ii

I

'> :!':

5

-_

590

-

100

eONG TV c O PHAN LleOGl 16
Elia chi : s6 49B-Phan Elang Luu-Phulmg 7-Qu(in Phil Nhu(in TP.Ha Chi Minh

VI. CO eAu VON eUA TO CHUC PHA.T HANH SAU flQT CHAo BAN:
STT
I

1.1
1.2
1.3

2

1000 dAng

Danb ml}c

Tang van chu

sa hfru

- cii dong 11m (nfun giu tren 5% c6 phi€u
tra len)

136.000.000

100,00

6.117.494

44,98

2.851.160

20,96

4.631 .346
13.600.000

34,05
100,00
11,65

co quy€n bieu quyiit

- cii dong n:lm giu tit 1% d~n 5% e6 phiSu co quy€n bieu
quySt:
- c6 dong n:lm giu tit duai 1% e6 phiSu
Trong do;

TYIH%)

co quy€n biSu quyet:

2.1

- c6 dong nha nuae

1.584.000

2.2

- c6 dong sang I~p:

3.794.942

27,90

2.3

- Cae e6 dong khae

4.347.517

31,97

2.4

- Nguai nuae ngoai:

3.873 .541

28,48

,
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:-:G.'.:--' !-!.A.!,lr::: N0 N r. Nr.HTF.P VA PHA.T TRIEN NONG THON VIET ,'<My'
CHI NHANH DONG SAl GON - TP. HO cHI MINH
VIETc-li\M B ..\NK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOP,"IENT
DONG SAIGON BRANCH - HOCHIMINH CITY

Kinh gu-i cae don vi hU'u guano
Ngan hiing Nang nghi~p va Phat tri€n nong thon Vi~t Nam - Chi nhanh Bong Sfli Gon
xae nh?n :
Ten Doanh Nghi~p: CONG TY
'.

c6 PRAN LICOGl 16

Dia chi: Tf]! sCi giao dich: 49B Phan Elang Luu, Qu?n Phd Nhu?n - TP.HCM.
Bai dj~n bo-i: Ong Le V~n Nga

Chue V~: Tong giam doc.

dang c6 tai khoan ti~n gil'i tai Ngan hang chung toi. 56 dlf den het ngay 04/01/2008 la :
56 ti~n b~ng so: VND llB.6S0.000.000d.

s6 ti~n b~ng chIT: Mot tr~m mlfC1i tam t:Y sa u tram nam mlfoi

tri~u

d6ng chKn.

Thanh ph6H6 Chi Minh, ngay 15 thang of n~m 2008
CHI NHANH NHNo & PTNT DONG sAl GON

J

J
~

J
]

D

J

J
~ilo

H~

741~1.177

) DIA CIlI : ')<) TRAN
- P. nlNH AN - QUAI' : - TI'.
CHi MINH DT: (OX) 7; 15,5.1- 'OS)
- F", : lUX) N 15111
ADD: 09 TRAN ~AO - BINH AN WARD - 2'''' DISTIICT - HCM CITY Tel: (OX) 7415255 - 108) 741l0J77 - F.,: (OS) 1415171

J

I
I

i.

<

/~

' ".~

i"lUnl'~

;,~..=\::~ :':'~' ~"' : '....: ~'~I.:!":~!:!:", V.U. !,,!':..U_ ~

I k'1 r- .'J I'J, JI"1.. J 1 nUl"l

VICI

l .... r..VI

CHI NHANH BONG SAl GON - TP. HO cHi MINH
VIET.".-\.'v! SA'lK FOR .\GRICLLTLRE A:'-iD RLR,\L DEvELOP'vIE'.;T
DO,"G .'),\IGO\ SR ..\. .\CH - HOCH I 'vII" H CITY

XACNHJNSODcJ
Kinh gt11 cac Jdn vi hO'u qUJ.n.
Ngan hang Nang nghi~p
xacnh~n :

va

Phat tMn nang thon Viet Nam - Chi nhanh Dong 5ai Gon

Ten Doanh Nghiep: CONG TY CO PHAN LICOG! 16
"

Diu chi: Tru sCi giao dieh: 498 Phan Bang LI1U, Qu~n Phil Nhui;in - TP.HCM.

D:'li dien bdi: Ong Le V~n Nga

ChtIC Vu: T6ng gia m doc.

"

if

dang e6 tai khoan ti§n gvi tai Ngiin hang chung toi. So dtlden het ngayJ5/02/2008 Ja:
So Mn

b~

' "Clj h

TO,
OAI

ng so: VND 119.734.640.0000.

So tien b~ng ehO': MOL tram mlfoi chin ty bay lr~m ba mtlC1i bon tri~u sau trilm bon mtlOi
ng1ln d6ng eh<f n.
I

lll.'\ CII r . 0<) TR.-\.'i i':.io - 1'. !lINII ,\N - 01 :..\ N 2 - ·11'. II() Clli ,\11.'111 In . III~ 11~ 15~;5 - (II~) WKI311 - Fo, . IIJXll~l.; 111
ADD : 119 TRAN NAO - OINH AN WAR D - 2'" DISTRICT - HeM CITY Td . (IIX) 1" 15:255 - (IIH) 1.1111371 - F,,. : tllHll<l 15111

~:c:~ ~:t!' '.'.". ?~.". 'T 'T?!E N Nfl N('j THO N V lET NAM
CHI NHANH DONG SAl GON - TP. HO CHi MINH

!'IliA," i-iAi,C; 1~6 ~;G

V IET:-.'r\.'v1 B.-\.'I K FOR AGRICUL TL'RE A:"D RL'RAL DEVELOP.vl E\ T
DOi'iG SAIGO:'-l BRAi'iCH - HOCHI'vII\H CITY

xAc NH4N siJ'Du'
Kinh glti cac dOn V! hO'u guan.

l

Ngfin hang Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon Vi~t Nam . Chi nhanh Dong Sill Gon
xac nh5n :
Ten Doanh Nghiep: CONG TY CO PHAN LICOG! 16
'.

D,a chi: TIl! sO giao dich: 49B Phan Dang LlfU. QUlin Phti

]

1
J

Dai di~n bOi: Ong Le VAn Nga

Nhu~n

. TP.HCM .

Chtic V~: T6ng giam

dOc.

dang c6 tili khoan ti~n gui t~i Ngan hang chung toi. So dtf den het ngay 071312008 1ft :
So t i~n bang so: VND 6.40S.000.000d.
So ti~n b~ng chO': Silu ty bon trAm

)

Ie nam tri~u d6ng ch5n.

1

1

I''''

Dill CII! II') TRiI.'I r-: in - r. !l',N" liN - (ILl .., N , - TI'. lie) CII" ~":-ill [)T I.fIX 17·115,.\5 - (liS) 7.j1M)) 77 (1'" 7.1 j 171
ADD 119 TRAN NIIO - BINH AN WIIRD - 2'' '' DISTRICT - HeM CITY Tel (IIH) 7" 15:55 - (II') 7.j1l1l377 - F.I\ (IIH) 7.j Ij I J I
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CONG TY CO PHAN LICOGI 16
Bao cao tinh hlnh gop vlln bo'sung
ciia cac co' dong trong Cong ty co' philn LICOGI 16
giai dOl).n tu 0110112007 de'n 30/0612007

C{j~{; TYT~1I11 DICII ,.\ Tl" \~

T."

Clli",

Ho

29 Va Thl Sau, Quan 1. Thanh ph6
Tel 8 205 94-1 • 8 205 947 •
Fax

...:f:TO\' ,",\ KIf.\lTO\' PHiA '\ \\1 (AASCS)
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL
CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

s6:

.11-

•

•

EmaIl: aascs@vnn vn • Website wwwaascs.com vn

BCKT/TC
,

,
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?

,

A

BAO CAO CVA KIEM TOAN VIEN
v~ bao cao tinh hinh gop von b6 sung cua cae

oJ dong

trong
Cong ty C6ph6n LICOGI 16 giai dOf;lfltilOll0112007 del, 30/0612007

•
•

Chi Minh
8 205 942

Kfnh gO'i: Cae thanh vicn HOi cUing Quan trj va Ban Giam dele Cong ty Cd ph.1n LICOGI 16
ChUng toi dli tie'n hanh ki€m lOan Baa cao tai chinh tlnh hlnh gop von b6 sung cua cac C6 dong
trong Cong ty C6 philn LlCOGI 16 (goi tiltla "Cong ty") cho ky hO~1 d9ng tll' ngay 01/0112007
de'n 30/0612007 tll' trang 03 de'n trang 6 kern theo. Vi~c I~p baa cao l1nh hlnh gop v6n b6 sung cua
cac C6 dong la trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m cila chung toi la d,la y kie'n
v~ BaD cao tlnh hlnh gop v6n b6 sung cua cac C6 dong nay dt!'a tren ke't qua ki,gm lOan.
Cd sa y kie'n

Chung toi dli tht!'c hi~n cae Lhu t1!C ki,gm lOan thea Chuiln mt!'c ki,gm toan Vi~L Nam s6800 "Baa
CaD ki€m lOan v~ nhung cong vi~c ki,gm toan d~c bi~t (VAS 800). Cac chuan m\IC nay yeu du
chung toi phai I~p ke' ho~eh va th,IC hi~n cong vi~c ki,gm toan M d~t dU<;1C S\I dam baa h<;1p 19 ding
BaD cao nay khong co cac sai sot trong ye'u. Cong vi~c ki,gm lOan baa g6m vi~c ki,gm tra tren cd
sa chon milu, cac b~ng chung xac minh cho cac soli~u va thong tin tren baD CaD von gop b6 sung
von di~u I~ cila cac C6 dong. Chung toi cling d6ng LhCii tie'n hanh danh gia cac nguyen tllc ke' lOan
dtt<;1C ap d1!ng va nhung udc tfnh quan trong cua Ban Giam doc cling nhu danh gia v~ vi~c trlnh
bay cac thong tin tn~n BaD cao von gop b6 sung von di~u I~ cua cac C6 dong. Chung Loi tin tuang
r~ng cong vi~c ki€m toan dli cung ca'p nhrlng cd sa h<;1p Iy cho y kie'n cila chung toi

Ykie'n cua ki€m toan vien
Theo y kie'n eila chung toi, baa CaD l1nh runh gop von b6 sung cua cac C6 dong kern theo dli phan
anh trung tht!'c h<;1p Iy, tren cac khfa e~nh trong ye'u, t6ng so von gop cua cac C6 dong cua Cong ty
cho ky ho~t d9ng ngay 01/0112007 de'n 30/06/2007

t:...... IlGm 2007

TP.Hd Chi Minh, ngay ... :l:O'.... thang ....
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KIEM TOAN VIEN

CAO THJ HONG NGA
Chung chi KTV s{)' : 613/KTV

2
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CONG TY CO PHAN LICOGI 16
Dia chi: 49B Phan Dang Lll'U, Thanh pho H6 Chi Minh
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BAO CAO KET QUA PHAT HANH CO PHIED
TANG VON DIEU Lt

Cong Ty cil' Phan LICOG I 16
49B Phan Dang Lu'U, F7, PM Nhu~n, Tp.HCM
08-8411375
08-8411376

Ten eong ty phat hilnh :
Dja chi tn! sa:
Di~n tha~i:

Fax:
1. cil' phie-u phat hanh:
I. Ten e6 phie'u:
2. La~i e6 phie'u:
3. M~nh gia e6 phje'u:
4. S61ll'(1ng e6 phie'u dang
ngan

ky

Cong Ty cil' Phan LICOGI 16
C6 phie'u ph6 thong
10.000 d6ng
phat hilnh them: 3.150.000 e6 phie'u (Sa Iri~u mQI Iram nam mUG;

cd phie'u)

Trang d6:

Ddn vi tfnh

S6hiQ'ng

a. Phat hanh ed phie-u Hin!! v6n di~u Ie

Cd phie-u

2963,259

- Danh eha C6 dong tht!e hi~n quy6n thea ty l~ 2: I

C6 phie'u

1,250,000

- Ban eha eae C6 dong ehie'n 1ll'(1e

C6 phie'u

530,000

- Ban eha CBNV mua thea tieu ehuan

C6 phie'u

162,500

Ie eha cae nhil dfiu tll'

C6 phie'u

1,020,759

b. Phat Mnh eil' phic'u trii eil' tue

C6 phie'u

186,741

- Tn! e6 tue bllng e6 phie'u eha nam 2006

C6 phie'u

186,741

C6 phie'u

3,150,000

- Ban rieng

Til'n!! eQD!!
5. Ngay phat hilnh
Tni e6 tue b1lng e6 phie'u
Ban e6 prue'u eha e6 dong hi~n hihJ thea ty l~ 2: I
Ban e6 phie'u eha c6 dong chie'n llf(1C
Ban c6 phie'u eha CBCNV
Ban rieng Ie cha cae nha dfiu rtf
6. Ngily bdt dfiu chila b'ln

3

31/312007
31/312007
31/3/2007
31/312007
30/5/2007
01/3/2007

...

..."

~

CONG TY CO PHAN LICOGI 16
Dia chi: 498 Phan Dang LlI'tl, Thanh pho' H6 Chi Minh

7, Ngay ke't thuc chao ban
8. ThCli han dang ky mua
C6 dong hi~n hUll
C6 dong chie'n Il(<;Ic
C6 dong la CBCNV
C6 dong la nhi! dill tIt rieng Ie
9. Ngay thanh toan ti~n mua c6 phie'u
C6 dong hi~n huu
C6 dong chie'n Il(<;IC
C6 dong la CBCNV
C6 dong la nhi! ddu tIt rieng Ie

n,

3 1/312007
3 1/312007
3113/2007
15/612007

0113/2007 - 29/612007
01/312007 - 10/3/2007
011312007 - 29/612007
29/612007

Gia
phat
himh

56e6
phie'u
chao ban

11,790
11,790
16,000

162,500
1,250,000
530,000
1,020,759
300,000

68,000

720,759
69,000
250,000
67,000
220,759
71,000
250,000
2,963,529

56e6
phie'u
dang ky
mua
162,500
1,250,000
530,000
1,020,759
300,000

56 e6
phie'u dul1e
phan ph6i
162,500
1,250,000
530,000
1,020,759
300,000

100%
100%
100%
100%
100%

C6 dong c6 ten trong danh sach
hUll Mn n,gay eho't 3111212006
T6n/!,s6

56 e6 phie'u ehia e6
tue
186,741
186,741

4

COliG T

.';:f~:-l:iitlHi
V1HUVAH rj

roil vi KIE'l
>,HiA ~A

-~

100%
250,000
220,759
250,000
2,963,529

250,000
220,759
250,000
2,963,529

100%

Ke't qua tra e6 IUc b~ng e6 phie'u

D6i lUling dUl1e hUdng

sa

011312007 0113/2007 0113/2007 3015/2007 -

Ke't qua chao ban c6 phie'u

I. NgItCli lao dQng trong doanh nghi~D
2, C6 dOng hi~n hUll
3, C6 dong chie'n IItdc
4. Chao ban rieng Ie
4a. Cong ty chung khmln ngiln hang Sai
Gon ThItdng Tin
4b, C6 dong cac quy nItdc ngoai
- VOFINVESTMENT LIMITED
VIET NAM VENTURES LIMITED
- VIET NAM INVESTMENT LIMITED
T6n/!, 56'

m,

29/6/2007

0

Ty I~ e6 phie'u
oMn ph6! (%)
100%

0

100%

56 e6 phie'u con Il)i
(CP)

f"HOC
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CONG TY CO PHAN LICOGI 16
Dja chi: 49B Phan Dang LlrtJ, Thanh ph6 H6 Chi Minh

IV.

T6ng hqp ktt qua phat hanh c6 phitu

I. T6ng s{;' dii phan ph6i:
a. Chia c5 tuc b1l.ng c5 phieu
b. C5 dong hien hihI
c. C5 dong chien h[(lC
d. C5 dong CBCNV
e. C5 dong rieng Ie

3.150.000 c6 phitu
186.741 c5 phieu
1.250.000 c5 phieu
530.000 c5 phieu
162.500 c5 phitu
250.000 c5 phieu
250.000 c5 phitu
220.759 c5 phitu
300.000 c5 phitu

10.000
11.790
16.000
11.790
71.000
69.000
67.000
68.000

T6ng c(\ng (a+b+c+d+e)

97.191.638.000
1.867.410.000
14.737.500.000
8.480.000.000
1.915.875.000
17.750.000.000
17.250.000.000
14.790.853.000
20.400.000.000
97.191.638.000

2. T5ng chi phi:
25.000.000
Phi ki€m toan:
25.000.000
3. so' du tili khoan thi1-ng du v6n la :
(97.191.638.000-31.500.000.000-25.000.000)= 65.666.638.000
4. Liii chua pMn ph6i giam (do tra c6tuc bdng c5 phitu):
1.867.410.000

v.

Cd diU v6"n cua

tli' chuc phat hanh sau dqt phat hanh

Danh mt;lc
T6ng v6"n ehu sd huu (v6"n di~u l~ sau dqt phat hanh)
Trong d6:
- C5 dong nM nucrc 792000
- H(\i d6ng quan tri, Ban Giam d6c, Ban ki€m soat
- C5 dong Iii CBNV
- C5 <lOng ben ngoili

S6"ti~n

TV Ie (%)

56,500,000,000
7,920,000,000
24,300,390,000
3,720,040,000
20,559,210,000

14%
43%
7%
36%

TP.H6 Chi Minh, ngay ..z..f2... thang.o.;.. nam 2007
KE TOAN TRUCING
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CONG TV CO PHA.N LICOGI 16

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VII);T NAM

s6: 3.0. IQD-HDCD-LICOGIl6

Doc I:lp - TIT do - Hanh Phiic

Tp. H6 Chi Minh, ngayACl tluing ..~. nam 2008

QUYETDJNH
"V~ vi~c niem y~t cB phi~u cua Cong ty d phAn L1COGI16
tren So' Giao dich Chu'ng kho311 Thanh ph8 H6 Chi Minh"

D~I HQI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN LICOGI 16
- Clin cu Lu4t doanh nghi¢p nuac C(jng hoa xii h9i chu nghla Vi¢t Nam du(Yc
Qu6c h9i thong qua ngay 29/11/2005;
- Can cu Di€u l¢ t6 chUc va h09t d(jl1g cua Cong ty cd phdn LICOGI 16 dii du(Yc
d9i h(ji d6ng cd dong sua d6i b6 sung thOng qua va thong qua ngay 09/03/2008;
- Can cu Nghi quyit cua D9i h9i d6ng
133INQ-LICOGI 16-DHDCD ngay 09/0312008;

cd

dong thud'ng nien nam 2008 s6

QUYETDJNH
f)i~u 1: Thong gua vi~c niern y~t 13.600.000 c6 phi~u (rnm]i ba tri~u sau tram ngan c6
phi~u) cua Cong ty C6 ph~n LICOGI 16 tren S6 Giao djch Chung khoan Thanh
ph6 H6 Chi Minh, (rna chung khoan: LCG).
Di~u 2: Giao cho Ong Le Van Nga - Nguoi d;:ti di~n thea Phap lu~t cua Cong ty C6 ph~n
LICOGI 16 chi d;:to, th1!c hi~n cac thu t1,Jc phap ly lien guan vi~c niern y~t c6
phi~u thea guy dinh cua Phap lu~t.
f)i~u 3: Quy~t dinh nay co hi~u l1!c k€ ill ngay kY.
f)i~u 4: Nguoi d;:ti di~n thea Phap lu~t va cac c6 dong cua Cong ty
chin trach nhi~rn thi hanh guy~t dinh nay.

NO; nhan:
- Nhu did" 4.

- LlfU HDQT

cli phfuI LlCOGI

16

1
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CONG HOA XA HOI Cm] NGHIA VItT
Doc Hip - Til' do - Hanh phtic

CONG TY CO PHAN LICOGI 16
So~·4.U NQ/LICOGIl6-DHDCD
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Tp. Hb Chi Minh, ngizy 30 thang 07 nam 2008 .

NGHJQUvET
,,~

""",,

,.?

~

Di}.I HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN LICOGI16
- Can cu Lu~t doanh nghi~p nl.(OC cilng hoa xii hili chu ngh'ia Vi~t Nam dL((fC Quoe hQi
thOng qua ngay 29/11/2005;
- Can cu Di~u l~ to' chUc va hot;lt dilng cila Cong ty c6 phdn LICOGIl6 dii dU(fc Dt;li hili
dang c6 dong sua d6i b6 sung va thOng qua ngay 09/03/2008;
- Can cu Bien ban kiim phitu lty y kitn c6 dong bdng van ban stf.I:{./"'.S../BB-LlCOGIl6
ngay 30/0712008 di thOng qua Quytt dtnh cua Dt;li hQi dang c6 dong "V~ vi~c ddu chlnh kt
hot;lch san lU(fng, doanh thu, l(fi nhu~n nam 2008; ddu chlnh ma giao dtch Ll6 thanh LCG
khi niem ytt tren Sa giao dtch ChUng khodn Tp. HCM va tt;lm ung co'tuc 06 thang d6u nam ~
2008" ,
,- /-....,,
',)
.

r~~l.'
',"

,,'

'"
QUYETNGHJ

DIE U 1. Di~u chinh ke' hOl).ch san Iu'gng, doanh thu va lc;Ii nhu~n nlim 2008.
Ke' ho~ch dil!n chlnh nam 2008

Ke' ho~ch dl! ra dilu nam 2008

~

'\"""

,/,,)"

COi~

•

COl

:::::-.::'
,
~-

Muc dO dil!n chinh

D6i Irt<!ng
Doanh
thn

L<!i

San

San

nhn~n

Irt<!ng

Doanh
thn

L<!i

Irt<!ng

San

nhn~n

Irt<!ng

T6ng cQng

1,550,000

1,167,000

144,297

1,547,000

954,000

164,297

- 3,000

C6ng ty e6 phlln
LICOGI16

1,088,000

830,000

100,000

940,000

600,000

120,000

-148,000

Cae ddn vi
thilnh viI!n

462,000

337,000

44,297

607,000

354,000

44,297

145,000

Doanh
Ihn

213,000

.
230,000
17,000

L<!i
nhn~n

20.000
20.000
0

Ghi chu: mang ditu ( -) ddu chlnh giam.

DIEU 2. Di~u chinh rna giao cqch L16 tMnh LCG khi niem ye't tren si'J giao cqch
chUng khoan Tp. H6 Chi Minh.

DIEU 3: Tl.Im ung c6 tuc 06 thang d§u nam 2008:

-.-18
- Ti I~ t~m ung e6 tue la: 12,5% (muai hai phily nam phtin tram) tinh tren m~\\
gia, tliang ung vdi: 1.250 d8ng/1 cd pht1n.
~

- T6ng s6 e6 ph~n hi~n dang htu hanh: 13.600.000 e6
v6n dieu l~ 136.000.000.000 d6ng.

:0

ph~n, tliang ung vdi 'f~;
.../>..

- D6i tliqng dliqe t~m ung e6 tue: Tilt cii eae e6 dong hi~n hii'u tinh de'n ngay
eh6t danh saeh ehia e6 tue, ngo~i tru s6 e6 phie'u quy rna Cong ty dii mua
216.500 e6 ph~n. Nhli v~y, t~m ung e6 tue 12,5% siS dliqe tinh tren t6ng v6n Iii
133.835.000.000 d6ng.
- H'mh thue t~m ung e6 tue: Tien m~t.
- T6ng gia tri t~m ung c6 tue theo m~nh gia la: 16.729.375.000 d6ng.
- Gia tJi t~m ung e6 tue nay dliqe trieh tu Iqi nhu~n sau thue' ella Cong ty.

DIED 4:
- Nghi quye't ngay e6 hi~u Il1e k€ tu ngay kY.
- Tilt cii cae e6 dong ella Cong ty C6 ph~n LICOGI 16 ehju traeh nhi~m thi hanh
Nghj quye't nay.

Ndi nhiJ.n:
- Nhu ddu 4;

-LIiU~
~

•

I

SAO Y BAN CHlNH
Ngay

D6

Ihang

~n~m 200t

T6NG GlAM DOc

Pe 1/if;n .Aja

f"

eONG TY CO PHAN LIeOGI 16
S6.1J3..INQ-LICOGI16-DHDCD

eONG HOA XA HOI em; NGHIA VIET NAM
Doc I:lp - Ttf do - Hanh phuc
Tp.HCM, ngay 09 chang 03 nam 2008
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NGHT QUYET D~I HOI CO DONG THV0NG NIEN NAM 2008
....
CONG TY CO PHAN LIC(')GI 16
~?

~

D';Ii h¢i dong c6 dong thuang nien nam 2008 Cong ty c6 phan LICOGI 16
bat dau V;lO luc 9h ngay 09 thang 3 nam 2008, t';li hQi truang Van phOng Qu6e
hQi - Vv cong tae Phia Nam, vai 51,1' c6 m~t cua 123 e6 dong, trang d6 e6 123 c6
dong va d';li di~n nh6m c6 dong e6 quyen bi~u quyet, d';li di~n cho 11.115.669 c6
phan tren t6ng 56 13.600.000 c6 phan e6 quyen bi~u quyet d';lt 81,73%.
D';Ii h¢i dil thong qua danh sach Doan chu tjch va Ban thu ky d';li h¢i:
Doan chu tich gam cae ong :
Dng Bui Dl10ng Hung - Chu tieh doan
Dng Le Van Nga
'
Ong Vii Cong Hung
Doan thl1 ky gam cae ong (ba):

Dng Ph';lm Xuan Di~n
Ba Nguy~n Thi Thuy Van

Sau m¢t thai gian lam vi~c khan twang va day trach nhi~m, D';Ii h¢i dil nghe
thao lu(l.n, d6ng g6p eua cae c6 dong, va nh~n dl1qc cae y kien chi
d';lo ciIa Hinh d';lo T6ng cong ty Xay dl!Og va phat tri~n h';l tang v~ cae va'n d~ eua
n¢i dung d';li Mi.
nhi~u

y kien

A

l<

,.,?""

",,'

DM HOI DONG CO DONG QUYET NGHT
f)j~u 1. ThOng qua Bao cao cua HQi d6ng qmln tri nam 2007 dil du<;ie Chu tjch

HBQT eong b6 trude d';li hQi vdj eae nQj dung eel ban sau:
1. Ket qua ho?t d9ng san xutt kinh doanh eua Cong ty nam 2007:

- T6ng gia trj san IUc;fng: 334.858.000.000 d6ng
- Tang doanh thll thllfrn:

307.159.791.000 d6ng

- L<;ii nhu~n trude thue':

68.451.225.000 d6ng

- L<;ii nhu~n sau thue':

68.451.225.000 d6ng

2. Ke't qua dau ttf nam 2007.
3. Ktt qua 02 d<;it tang v6n di~u l~ til' 25ty len 56,5 ty dang, til' 56,5 ty dang len
136 ty dang.

- 1-

4. Chuy€n d6i rna hlnh cila cac cong ty thanh vien va ty l~ v6n gop cila Cong
ty C6 ph~n LICOGI 16 theo dung nhu' bao cao cua HQi d6ng quan tfi tru'oc B<ii
hQi d6ng c6 dong.
B<ii hQi d6ng c6 dong dii bi€u quye't d6ng "9 thong qua voi s61u'(/ng 11.115.669
c6 ph~n tfen 11.115.669 c6 ph~n co quy~n tharn gia bi€u quye't, chie'm ty l~
100%.
Di~u 2. Thong qua k~ ho?ch san xwlt kinh doanh va k~ ho?ch d§u tu nam 2008,
vai cac chi tieu sau:

2.1.

Ke' ho~ch san xuilt kinh doanh narn 2008:

- T6ng gia tfj san Iu'(/ng:

1.494.000.000.000 d6ng

Tinh rieng cong ty

1.054.000.000.000 d6ng

- T6ng doanh thu cua toan H~ th6ng LICOGI 16: 1.167.000.000.000 d6ng
Tinh rieng cong ty
-

L(,1i nhu?n tru'ac thue':

- L(/i nhu?n sau thue':

812.000.000.000 d6ng
100.000.000.000 d6ng
100.000.000.000 d6ng

- Ty I~ chia c6 tU'c nam 2008 la 25% tren v6n di~u I~, tinh tren m~nh gia
cua mQt c6 phie'u.
2.2.

Ke' ho~ch dftu tli narn 2008:

Tie'p t\Jc t?P trung d~u tu'vao cac dlf an rna Cong ty hi~n dang lam chu
d~u tu': Dif an khu dan cu'Long Tan- Nhdn Tr<ich- D6ng Nai quy rno 210 hathlfC hi~n 3 giai d0<in; Dif an Khu cong nghi~p luy~n kim Nghi Sdn- Thanh
Hoa; Dif an Khu nha ij ph6 ch(/ trung tam thu'dng rn<ii Ngai Giao; Dif an xay
dlfng van phOng lam vi~c t<ii 24A Phan Bang Lu'U, P. 6, Q. Blnh Th<inh, HCM;
Dif an d~u tu' thie't bj be tong d~rn Ian thuy di~n Ban Chat- Lai Chau...
Xern xet ky phu'dng an va hic%u qua d~u til M thlfe hic%n eae dlf an:

1. Dif an dh tli xay dlfng khu h6n hQ'p t~i vj trl D25 dtfang Nguy~n
Phong S:'ic nO"i dai qu~n cilu Giily, Ha Ni)i voi quy rna 9.265 rn • Dif
kie'n vO"n dilu tli khoang 1.800 ty d6ng.
2

2. Dlj an dh tli khu dan cli 20ha t~i TX. Bao LQc-Larn D6ng
3. Dlj an dftu tli khach s:)n quy rna 2ha t:)i TX. Bao Li)c-Larn D6ng
4. Dlj an Khu bic%t thlj ven sang t:)i TX ThU Dh Mi)t tinh Blnh
Dliong.
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5. Dt! an d:1u ttf trtfang Cao diing ky thuiH va xay dt!ng Lieogi t~i
Khu kinh te' Nghi Sdn tlnh Thanh Hoa.
D<).i hQi d6ng c6 dong dil bi€u quye't d6ng y thOng qua voi so hlc;1ng 11.115.669
e6 phfin tren 11.115.669 e6 phfin co quy~n tham gia bi€u quye't, chie'm ty l~
100%.
f)j~u 3. ThOng qua Baa cao tai chinh nam 2007 dii. du'c;1c ki~m toan boi Cong ty
TNHH tu' viln ke' toan va ki~m toan Vi~t Nam voi ty 1~ bi~u quyet
d6ng y 100%.
f)i~u 4. Thong qua Baa cao ella Ban Ki€m soat nam 2007 dil tdnh tru'oe D<).i
hQi voi ty 1~ bi€u quyet d6ng y 100%;
f)i~u 5: ThOng qua Baa cao vi~c chi tra c6 tuc nam 2007 va ty I~ trich them 5%

lc;1i nhu~n sau thue vao quy kben thu'ong phuc lc;1i voi ty I~ bi~u quyet
d6ng y 100%.
Ty 1~ dii chia c6 tlie nam 2007 (Ngay chat danh sach cuoi cilng htfong c6 tuc
la 30/0112008): 20% tu'dng du'dng 21.397.100.000 d6ng. Blnh thuc chia c6 tuc:
ti~n m?t, trong d6:
- T<).m ung 6 thang dfiu nam: 7%, ttfdng du'dng 3.955.000.000 d6ng. \
- Chia c6 tuc 6 thang cuoi nam: 13%, ttfdng du'dng 17.442.100.000 d6ng.
D<).i hQi d6ng c6 dong thong nhilt trich them 5% lc;1i nhu~n sau thue- tu'dng
ung voi so ti~n Ia: 3.422.561.250 d6ng b6 sung vao quy kben thtfong- phUc
lc;1i (T6ng ty 1~ trich quy kben thtfong- phuc lc;1i Ia 10% lc;1i nhu~n sau thue),
T6ng gia tri trich vao quy kben thu'ong phuc lc;1i la: 6.845.122.500 d6ng.
- T6ng lc;1i nhu~n con l<).i sau kbi trich cac quy va chia c6 tuc:
28.903.607.500d6ng.
- Quy kben thu'ong phUc lc;1i sau kbi trich them la: 6.845.122.500 d6ng.
Di~u 6: ThOng qua Ban di~u 1~ t6 chuc va ho<).t dQng sU'a d6i theo dung quy
djnh t<).i Quyet djnh so 15/2007/QD-BTC ngay 19/0312007 v~ vi~c ban hanh
Di~u 1~ m~u rna BQ Tai chinh ban hanh ap d~ng cho cac cong ty niem yet tren
So giao djch'chung kboan Tp. HCM, voi ty 1~ bi~u quyet d6ng y 100%.
Di~u 7: ThOng qua vi~c niem ye't 13.600.000 c6 phfin tren So giao djch chung
kboan thanh pho H6 Chi Minh voi ty 1~ bi€u quyet d6ng y 100% voi cac nQi

dung sau:
- TMi gian d~r kie'n niem yet: Quy 2 nam 2008.
- Mil chung kboan: Ll6
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Don vi ttf van niem ye't: Cong ty C6 phiin chung khoan Sii Gon- SSI

Di,li hOi d6ng c6 dong uy quy~n eho HOi d6ng quan tri thtfe hi~n vi~e ky ke't
cae van ban, h6 so phap ly lien quan de'n h6 so niem ye't theo dung cae
trlnh tlf quy dinh ella phap lu~t.
Di~u 8: Di,li hoi d6ng C6 dong Cong ty C6 ph1ln LICOGIl6 giao nhi~m V\l eho
HOi d6ng Quan trj chi di,lo, t6 ehue thlfe hi~n cae noi dung dil QI1<;1e cae
C6 dong nha't tri thOng qua ti,li Di,li hOi nay thea dung Phap lu~t va
Di~u l~ eong ty.

Nghi quye't nay dil QI1<;1e Di,li hoi d6ng e6 dong thuang nien nam 2008
thOng qua v(ji ty l~ 100% va co hi~u life k€ tu ngay 09/03/2008.

TM. D.:\I HQI DONG CO DONG
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"',

-,'

.

Bin DUONG HUNG

?

,

SAO Y BA NCHINH

Ngav.~0 {Mng

.r..nam 200{

. /" ~\j.mD;,''t,.i'

"t-"iJ
0,
"'<--'"
C"
CO:JG TV >.~~~:..-CO'PH'-

I::
j

* .
(..
()

~

T6NG GIAM D6c

!l!e i/iiin JllJU"

J'
",)

..' " !"

- 4-

...

---

...

...

CONG TY CO PHAN LICOGI 16

CONG HoA XA HOI CHI) NGHIA vr'(tT NAM

S6.j~.ILrCOGIl6-Hf)QT

Doc Hip - Tu' do - Hanh phuc
Tp.HCM, ngay 26 thdng 05 niim 2008
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NGHJ QUYET eUA HOI DONG QUAN TRl
"V/v mua J?i c6 phie'u cua Cong ty C6 phfin LICOGIl6 Jam c6 phie'u quy"

...
-.

- Gin cli LUll·t doanh nghi~p nudc cQng hoa xii hQi chu nghfa
Quae hQi thOng qua ngay 29/1112005;

Vi~t

Nam du<!c

- Can cli Ddu l~ to' chUc va hO{lt dQng cua Cong ty cd phdn LICOGl16 dO.
dU!lc D(li hQi d6ng co' dong sU'a ddi bd sung va thOng qua ldn 2 ngay 09/03/2008;
- Can cli vao Bien ban lily y kiln HQi d6ng quan trj so' ... ../BB-LICOG116HDQT ngay 26 thang 05 nam 2008 vi vi~c mua l(li cd philu cua Cong ty Co' phdn
LICOG116 lam cd philu quy.
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HOI DONG QUAN TRl eONG TY CO PHAN LIeOGI 16
,,'

QUYETNGHJ
DH~u 1:

Thong qua vi~c mua J?i c6 phie'u cua Cong ty C6 phfin LICOGIl6 lam c6
phie'u quy" nhiim ml,lc dich 6n djnh gia c6 phie'u Cong ty, dong thai t?O ni~m tin
cho cac c6 dong dfiu tu' Jau dai, cling vdi vi~c can dOi tai chinh hi~n t?i cua Cong
ty vdi ni;li dung CI,I th~ nhu' sau:
Ten c6 phie'u:

Cong ty C6 phfin LICOGIl6.

Lo?i c6 phie'u:

Ph6 thOng.

M~nh

10,000 dong/c6 phfin.

gia:

S61u'l;!ng dl! kie'n:

Tt't 100,000 Mn 200,000 c6 phftn.

Gia mua dl,l' kie'n:

Tt't 31,500 d6ng/c6 phftn trd xu6ng.

Thai gian dl! kie'n:

B~t dftu tU ngay 07/0612008.

,;

I

Nguon v6n: V6n th~ng du tu cac dqt phat hanh c6 phie'u cua Cong ty.
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Di~u 2:

HQi d6ng qUlin tri Uy quy€n cha Chu tich HQi d6ng quan tri chl di).a tfl!'c
titp T6ng Giam doc- ngu'oi di).i dit$n thea phap lu~t cua Cong ty thea d6i, thifC
hit$n, ky ktt hc;1p d6ng, cac van ban lien quan dtn vit$c mua c6 phitu quy thea
dung trlnh tl! quy dinh cua phap lu~t.
Di~u 3:

Nghi quytt na y c6 hit$u II!C k€ til nga y kY.
Cac Ong (ba) trang HQi d6ng quan tri, cae Ong (ba) trang Ban T6ng
giam doc, Tru'dng- Ph6 cac PhOng- Ban Cong ty, cac don vi t6 chuc va ca
nhan c6 lien quan chju trach nhit$m thi hanh Nghi quytt nay.

NrJi glh:
- Nhlf (ren;
- LillI P. 8T&~

•

BtH DUONG HUNG

•

•

•
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CONG TY CO PRAN LICOGI 16
S6.j.(N..IBC-LICOGI16-DT

CONG HoA XA HOI CHU NGHlA VItT AM
Doc Hip - Til' do - Hanh pMc

Tp.HCM, ngay .~.3.. thang

D.k ndm 2008

BAOCAO
K~t qua mua ll;li e6 phie'u eua

Cong ty C6 Ph~n LICOGI 16lam e6 phie'u quy

Kinh gti'i:

- UY BAN CHUNG KHOAN NHA

NlJoc

- PHONG QUAN LV PHAT HANH

- Can cu Lu~t doanh nghi?p nuac cQng hoa xii hQi chil ngh'ia Vi?t Nam
dU(lC Quae hQi thOng qua ngay 29/1112005;
- Can cu Ddu l? t6 chUc va hot;lt dQng cila Cong ty c6 phtin LlCOG116 dii
dU(lc Dt;li hQi d6ng c6 dong sua d6i b6 sung va thOng qua ltin 2 ngay 09/0312008;
- Can cu ThOng tu so' 1812007/IT-BTC ngay 13/3/2007 vi vi?c Huang dan
vi?c mua, bdn It;li c6 phie'u va mQt so' truang h(lp pMt hanh them c6 phie'u cila
Cong ty dt;li chUng;
- Ciin cu nght quye't so'18/NQ-LlCOG1l6-HDQT. ngay 29/512008 cila HQi
d6ng quan trt Cong ty Co' phtin LlCOG116 vi vi?c mua It;li c6 phie'u cila cong ty
C6 phtin LlCOGI 16lam c6 phie'u quY".

1. GiOi thi~u thOng tin v~ doanh nghi~p:
- Ten d~y du: CONG TY CO PHAN LICOGI 16
-Ten vie"tt~t: LICOGI 16
- Ten giao dich tie"ng Anh: LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
- Win di~u 11$: 136,000,000,000 d6ng (MQt tram ba muoi sau
- Dia chI: 49B Phan Dang Lu'u, phuong 7,

qu~n

Phd

Nhu~n,

tY d6ng chiin).

Tp. HCM.

- S6 di~n thoi,li: 08. 8411375 - 08. 8411374

Fax: 08. 8411376

- Website: www.licogiI6.com

Email: ccI6@hcm.vnn.vn

- Gia'p phep dang ky kinh doanh s6: 4103004836 do
Tp. HCM ca'p ngay 02/06/2006.

sa Ke" ho~ch

va D~u tlt
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- Hi khoan VND: 6280.00.030192 t\li Ngan hang Nong nghi~p va Phat tri€n
Nong Thon Vi~t Nam - Chi nhanh Dong Sai Gon.
- Hi khoan USD: 040.00.7300.00097.4 T\li Ngan hang lien doanh Lao Vi~t.

- Nganh ngh~ kinh doanh chu ye"u:
• Thi cong xay dt!ng cac cong trlnh dan dl,mg, cong

nghi~p,

giao thong, thuy

l<;ii, thuy di~n, san bay, be"n cang, dl10ng day va cac tr\lm bie"n the" di~n,
cac cong trlnh h\l t~ng ky thu~t do thi va khu cong nghi~p, cac cong trlnh
dp thoat nl1dc va v~ sinh moi trUong, n~n m6ng cong trlnh.
• San xua't kinh doanh v~t tu', thie"t bi, phI,! tung va cac lO\li v~t li~u xay
dt!ng, ong cong be tong, be tong thl1dng phifm; gia cong, ch€ t\lO cac san
phii'm cd kh.i xay dt!ng, cop pha dinh hlnh, dan giao, khung nha cong
nghi~p (khong san xua't, gia cong t\li trl,! sa).

• Cac hO\lt dQng dich VI,!: mua ban, cho thue thie"t bi v~t tl1 kY thu~t; TI1 va'n
d~u tu', tl1 va'n thi€t k€, tl1 va'n giam sat cong trlnh. Dich VI,! sti'a chua, Hip

d~t may m6c, thi€t bj, cac san phii'm cd khi va k€t ca'u dinh hlnh khac.

• D~u tl1 va kinh doanh nha a, khu do thi mdi, h\l t~ng ky thu~t khu cong
nghi~p,

cac dt! an thuy di~n vli'a va nho, ...

Vi~t

nam di lao dQng va Jam

vi~c

t\li nl1dc ngoai.

• Khai thac da. Khai thac oa c6 sti' dl,!ng v~t li~u n6 cong nghi~p.
• Cac nganh ngh~ kinh doanh khac thea quy oinh cua PMp lu~t.
• Dao t\lo ngh~. Giao dl,!c trung dp chuyen nghi~p. Dao t\lO cao o~ng. Giao
dl,!c trung hQc ph6 thong.
2. K~t qua mua l;;li ciS phie"u lam ciS phie"u quy:
Ten c6 phi€u:

Cong ty C6 ph~n LICOGIl6.

LO\li c6 phi€u:

Ph6 thong.

M~nh

10,000 d6ng/c6 ph~n.

gia:

Mt,lc dich mua:

;PHA
:OCl

• Xua't nh~p khii'u may m6c va v~t tl1, thi nghi~m v~t li~u xay dt!ng, dl1a
ngl1di

:'iG l'

Mua l\li c6 phi€u cua Cong ty c6 ph~n LICOGI
16 Jam c6 phi€u quy.
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S6 ht<;Jng e6 phie'u mua I~i:

216,500 e6 ph~n (hai tram muoi sau ngan nam
tram c6 ph~n).

Gia mua:

31,057.47 d6ng/c6 ph~n.

T6ng gia tri mua I<;li:

6,724,000,000 d6ng (sau ty bay tram hai mudi bon
tri~u d6ng chan).

Thai gian mua:

Tit ngay 07/0612008 Mn ngay 15/0612008.

Ngu6n v6n:

V6n tMng dl1 tli cac d<;Jt phat hanh c6 phie'u
cua C6ng ty.

B~ng van ban nay, C6ng ty C6 ph~n LICOGI 16 bao cao Uy ban ChUng
khoan Nha nuoc M<;Je bie't thea dung quy dinh eua Lu~t chung khoan.
Xin tran tr<;Jllg kinh chao.
AJ

A

~

CONG TY CO PHAN LICOGI 16
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CONG HOA

xA HOI CHU NGHiA VIJJ;T NAM

DQc

I~p

- T\r do -

H~nh

phuc

*
Tp.

H6 Chi Minh,

ngay

.0.) thang ,j. niim 2008

BAo cAo QuA TRINH MUA BAN co PHIEU QUY
Kinh giri: SO' Giao djch Chu'ng kho3n Thanh phB
T6 chuc niem y€t: CONG TY

Ha Chi Minh

co pHAN LICOGI16

Ten giao d[ch: LICOGr 16
Dja chi Tf\!

sa chinh: 49B Phan Dang Luu, phuang 7, qu~n PM nhu~n, Tp. HCM.

Di~n tho~i:

08.8411375

Fax:: 08.8411376

GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh s6: 4103004836 do Sa K€ ho~ch va Dilu hI Tp, HCM cAp
ngay 02 thang 06 nam 2006 d1i thay d6i liln tM 07 ngay 21 thang 03 nam 2008.
Cong ty c6 philn LICOGI 16 bao cao v~ qua trinh mua c6 phi€u quy cua Cong ty k~ tir khi ho~t
dQng du6i hlnh thuc Cong ty c6 phiin nhu sau:

+ Ngay b~t dilu mua :

07/06/2008

+ Ngay k€t thuc mua/ban:

15/06/2008

+ S6 luqng c6 phi€u quy giao dich duqc:
216.500 c6 phi€u
+ Bfulg chu: Hai tram muai sau ngan, nam tram c6 phi€u.
+ Ngu6n ti~n d~ mua c6 phi€u quy: V6n th(ing du tll' cac dqt phat hanh c6 phi~u cua Cong
ty C6 phiin LICOGI 16.
Chung toi cam doan nhung thong tin trong bao cao nay va cac tai li~u dinh kem la dily du, chinh
xac va cam k€t tuan tM cac guy dinh cua phap lu~t v~ chung khoan va thi truang chung khoan.
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SAO Y RAN CHINH
NgaydC, lhaog
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TONG GlAM 86c
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