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Caên cöù Luaät Doanh Nghieäp ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät
Nam thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005;
Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn Ñaàu Tö Xaây Döïng Soá 5 hieän
haønh ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua;
Caên cöù bieân baûn hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013.
Hoâm nay, ngaøy 03 thaùng 5 naêm 2013 Hoäi ñoàng quaûn trò trieäu taäp Ñaïi hoäi ñoàng
coå ñoâng thöôøng nieân Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Xaây Döïng Soá 5 naêm 2013.
Tham döï Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng goàm coù: 43 coå ñoâng vaø ñaïi dieän nhoùm coå ñoâng coù
quyeàn tham döï vaø naém giöõ: 1.173.480 coå phaàn treân toång soá 1.250.000 coå phaàn coù quyeàn
bieåu quyeát cuûa coâng ty, chieám tyû leä 93,87% .

Sau khi nghe caùc baùo caùo vaø tôø trình:
1) Baùo caùo Tổng kết nhieäm kyø 2008-2012 vaø phöông höôùng keá hoaïch nhieäm kyø
2013-2017.
2) Baùo caùo tình hình thöïc hieän keá hoaïch naêm 2012 vaø phöông höôùng naêm 2013.
3) Baùo caùo keát quaû kieåm toaùn naêm 2012.
4) Baùo caùo tình hình hoaït ñoäng Coâng ty cuûa Ban kieåm soaùt.
5) Tờ trình Ñaïi hoäi döï kieán phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2012.
6) Tờ trình Ñaïi hoäi thoâng qua thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2012 vaø döï kieàn thuø lao
cho HÑQT vaø BKS naêm 2013.
7) Giôùi thieäu vaø thoâng qua phöông aùn cô caáu nhaân söï, soá löôïng thaønh vieân, ñieàu
kieän öùng cöû, ñeà cöû , thể lệ bầu cử HÑQT, BKS nhieäm kyø 2013-2017.
8) Giôùi thieäu vaø thoâng qua danh saùch giôùi thieäu ñeà cöû öùng cöû.
9) Tờ trình Ñaïi hoäi thoâng qua söûa ñoåi boå sung Ñieàu leä .
10) Tờ trình Đại hội thông qua đơn vị kiểm toán năm 2013.
Ñaïi hoäi ñaõ tieán haønh thaûo luaän caùc vaán ñeà neâu treân, Chuû tòch ñoaøn tieáp thu yù kieán
vaø giaûi trình, söûa ñoåi vaø boå sung yù kieán ñoùng goùp cuûa ñaïi hoäi. Sau khi caùc vaên kieän ñaõ
ñöôïc ñieàu chænh, Ñaïi hoäi tieán haønh bieåu quyeát vaø

QUYEÁT NGHÒ
I.

Thoâng qua keát quaû thöïc hieän nhieäm vuï SXKD nhieäm kyø 2008-2012 vaø phöông
höôùng nhieäm vuï nhieäm kyø 2013-2017:
vôùi keát quaû bieåu quyeát taùn thaønh 100% vôùi caùc noäi dung cô baûn nhö sau:
*Keát quaû thöïc hieän nhieäm kyø 2008-2012:
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-Trong 5 naêm qua toác ñoä taêng tröôõng bình quaân: 25,8%/naêm
-Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá/Doanh thu bình quaân: 1,93%
-Coå töùc coå ñoâng ñöôïc höôûng bình quaân :18,68%
-Thu nhaäp bình quaân CBCNV taêng 2,63 laàn .Cuoái naêm 2012 ñaït 6.694.000 ñ/ng/thaùng
*Phöông höôùng nhieäm vuï nhieäm kyø 2013-2017:
1/ Muïc tieâu chung:
-Xaây döïng vaø phaùt trieån Coâng ty Coå phaàn ñaàu tö xaây döïng soá 5 thaønh moät ñôn vò chuû
löïc maïnh veà moïi maët treân cô sôû aùp duïng coâng ngheä tieân tieán
-Naâng taàm coâng ty ñuû naêng löïc ñeå caïnh tranh vôùi moïi nhaø thaàu khaùc nhöõng goùi thaàu
coù giaù trò lôùn trong khu vöïc vaø treân laõnh thoå Vieät Nam ñeå taêng hieäu quaû, tích luõy voán , töøng
böôùc môû roäng ra thò tröôøng xaây laép quoác teá .
-Phaùt trieån maïnh saûn xuaát coâng nghieäp, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng treân cô sôû nghieân
cöùu ñaàu tö phaùt trieån vaät lieäu môùi, taêng daàn tyû troïng saûn xuaát coâng nghieäp ñeå ñaûm baûo
coâng ty phaùt trieån oån ñònh vaø laâu daøi.
2/ Caùc chæ tieâu cuï theå:
-Ñaûm baûo toác ñoä phaùt trieån bình quaân 10%/naêm.
-Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu bình quaân >=2,3%.
-Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán ñieàu leä bình quaân >=40%.
-Chia coå töùc cho coå ñoâng bình quaân = 20%.
-Thu nhaäp bình quaân CBCNV >= 8.800.000 ñ/ng/thaùng.
Caùc chæ tieâu saûn xuaát kinh doanh chuû yeáu ñeán naêm 2017:
-Doanh thu:
600 tyû ñoàng
-Lôïi nhuaän tröôùc thueá :
14 tyû ñoàng
-Toång taøi saûn :
352 tyû ñoàng
-Voán chuû sôû höûu :64 tyû ñoàng (trong ñoù Voán ñieàu leä 25 tyû ñoàng ,taêng theâm 8 tyû ñoàng
vaøo naêm 2017)
-Heä soá : Toång nôï/Voán chuû sôû höûu =< 4.7
II. Thoâng qua keát quaû , nhieäm vuï SXKD naêm 2012 vaø nhieäm vuï SXKD naêm 2013:
vôùi keát quaû bieåu quyeát taùn thaønh 100% treân toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa coå ñoâng döï
hoïp vôùi noäi dung nhö sau:
*Keát quaû thöïc hieän naêm2012:
1. Doanh thu hoaït ñoäng SXKD:
419.441.346.362 ñoàng
2. Chi phí hoaït ñoäng SXKD:
411.324.314.874 ñoàng
3. Thu nhaäp khaùc:
398.375.547 ñoàng
4. Chi phí khaùc:
226.545.312 ñoàng
5. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính:
303.205.719 ñoàng
6. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính:
2.569.295.959 ñoàng
7. Lôïi nhuaän tröôùc thueá:
6.022.771.483 ñoàng
8. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp:
1.053.985.010 ñoàng
9. Lôïi nhuaän sau thueá:
4.968.786.473 ñoàng
*Nhieäm vuï, keá hoaïch SXKD naêm 2013:
1/ Gía trò saûn xuaát kinh doanh:
480 tyû ñoàng
Trong ñoù: - Giaù trò xaây laép :
426,5 tyû ñoàng
- Gía trò saûn xuaát coâng nghieäp vaø dòch vuï:
53,5 tyû ñoàng
2

2/Doanh thu:
Trong ñoù: - Doanh thu xaây laép:
- Doanh thu SXCN vaø DV:
3/ Lôïi nhuaän tröôùc thueá:
4/ Döï kieán chia coå töùc:
5/ Ñaàu tö :

421 tyû ñoàng
359,95 tyû ñoàng
50,05 tyû ñoàng
8 tyû ñoàng
20%

-Đầu tư 01 xe cẩu thùng để tiết kiệm chi phí vận chuyển dụng cụ thi công.
-Tiếp tục hoàn tất thủ tục 9X Chu Văn An và tìm đối tác hợp tác đầu tư, chuyển
mục tiêu đầu tư chung cư cao cấp sang nhà thu nhập thấp.
-Cân đối nguồn vốn đầu tư thêm phương tiện thi công để tăng cường hơn nữa
năng lực công ty.
III.

Thoâng qua baùo caùo taøi chính :ñaõ ñöôïc kieåm toaùn bôûi coâng ty TNHH Dòch vuï Tö vaán
Taøi chính Keá toaùn vaø Kieåm toaùn Phía nam (AASCS) vaø baùo caùo tình hình hình hoaït
ñoäng coâng ty naêm 2012 cuûa Ban Kieåm soaùt coâng ty: vôùi keát quaû bieåu quyeát taùn
thaønh 100% treân toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa coå ñoâng döï hoïp.

IV.

Thoâng qua vieäc phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2012: vôùi keát quaû bieåu quyeát taùn thaønh
100% treân toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa coå ñoâng döï hoïp vôùi noäi dung nhö sau:
1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá:
6.022.771.483 ñoàng
2. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp:
1.053.985.010 ñoàng
3. Lôïi nhuaän coøn laïi ñeå phaân phoái:
4.968.786.473 ñoàng
a/ Phaân phoái caùc quyõ:
2.368.786.473 ñoàng
-

V.

Quyõ döï phoøng taøi chính 6,25% lôïi nhuaän:
Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 7,5% lôïi nhuaän:
Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 33% lôïi nhuaän:
b/ Chia coå töùc naêm 2012:
Tyû leä chia coå töùc/ voán:
c/ Thöôûng ban ñieàu haønh:

310.549.155 ñoàng
372.658.985 ñoàng
1.685.578.333 ñoàng
2.500.000.000ñoàng
20%
100 .000.000ñoàng

Thoâng qua vieäc chi traû thuø lao naêm 2012 vaø döï kieán thuø lao cho HÑQT, BKS
naêm 2013 :vôùi keát quaû bieåu quyeát taùn thaønh 100% treân toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa
coå ñoâng döï hoïp vôùi noäi dung nhö sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012: 355.200.000 đồng
Trong đó :
- Hội đồng quản trị:
289.200.000 đồng
- Ban kiểm soát:
66.000.000 đồng
2. Dự trù chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 :

368.000.000đồng

2.1 Hội đồng quản trị:
266.000.000đồng
*04 tháng đầu năm:
-Chủ tịch HĐQT:
13.000.000đ/th x 4 = 52.000.000 đ
-Ủy viên kiêm Giám đốc: 4.000.000đ/th x 4 = 16.000.000 đ
-Ủy viên:
3.500.000đ/th x 3người x 4 = 42.000.000 đ
*08 tháng cuối năm:
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-Chủ tịch HĐQT:
5.000.000đ/th x 8 = 40.000.000 đ
-Ủy viên kiêm Giám đốc: 4.000.000đ/th x 8 = 32.000.000 đ
-Ủy viên:
3.500.000đ/th x 3 x 8= 84.000.000 đ
2.2 Ban kiểm soát :
102.000.000 đồng
Trong đó
-Trưởng ban :
3.500.000 đ/tháng
-Ủy viên BKS :
2.500.000 đ/tháng
VI. Thoâng qua söûa ñoåi , boå sung Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty coå phaàn
Ñaàu tö Xaây Döïng Soá 5 năm 2013 :

Đại hội hoàn toàn đồng ý thông qua toàn bộ nội dung trong bàn dự thảo Điều lệ tổ
chức và hoạt động công ty năm 2013 trình bày trước Đại hội (đã sửa đổi bổ sung Điều lệ
Công ty hiện hành) gồm có 22 chương và 54 điều ,trong đó có các nội dung thay đổi
chính như sau:
1/ Tại điều 4 điều lệ 2013: ….., thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành
lập và có thời hạn là 50 năm .
2/ Bổ sung thêm ngành nghề tại điều 5 điều lệ năm 2013 như sau:
• Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;
• Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp;
• Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
• Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
• Thiết kế công trình xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
điện nước;
• Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện
nước;
• Cho thuê nhà, nhà kho, nhà xưởng.
3/ Thay đổi vốn điều lệ:
Bổ sung vốn điều lệ từ 12, 5 tỷ lên 17 tỷ tại điều 7 của điều lệ năm 2013 về vốn Điều
lệ như sau:
Vốn điều lệ của Công ty là 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.700.000 cổ phần với mệnh giá là
10.000 đồng/cổ phần.
VII- Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2013 cho công ty : Ủy quyền cho
HĐQT và Ban Kiểm soát công ty tùy theo tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán phù
hợp với kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ
đông dự họp.
VIII- Chaáp thuận keát quaû baàu cöû HÑQT vaø Ban kieåm soaùt nhiệm kỳ 2013-2017: với
kết quả biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự
họp.
A/ Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty gồm 5 thành viên sau đây có nhiệm kỳ 5 năm :
1. Ông Nguyễn Thế Thành
2. Ông Chu Tuấn Ngọc

Số phiếu:
Số phiếu:
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1.734.370
1.348.370

3. Ông Nguyễn Văn Khương
Số phiếu: 284.390
4. Ông Tống Quang Thiểm
Số phiếu: 847.630
5. Ông Nguyễn Phùng Xuân
Số phiếu: 1.125.320
Trong ñoù: OÂng Nguyễn Thế Thành giöõ chöùc vuï chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò.
Và Ông Nguyễn Văn Khương giữ chức vụ Giám đốc công ty.
B/ Ban kieåm soaùt coâng ty gồm 3 thành viên sau đây có nhiệm kỳ 5 năm:
1) Bà Trần Thị Minh
Số phiếu: 782.965
2) Ông: Trần Hữu Ân
Số phiếu: 1.006.380
3) Ông Nguyễn Minh Tâm Số phiếu : 831.500
Trong đó: bà Trần Thị Minh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát .
Đại hội giao cho Ban kiểm soát giám sát, đôn đốc HĐQT thực hiện nghị quyết
của Đại hội đạt hiệu quả. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của công
ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.
THÖ KYÙ

T/M CHUÛ TÒCH ÑOAØN

U/V. HÑQT
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