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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(DỰ THẢO)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công
ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường
Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có …… cổ đông, sở hữu và đại
diện cho ………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017
và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như
sau:
1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :
- Giá trị sản lượng: 156 tỷ /280 tỷ
Đạt 56% so với KH 2017.
- Doanh thu:
159 tỷ/250 tỷ
Đạt 64% so với KH 2017.
- Thu tài chính:
234 tỷ/280 tỷ
Đạt 84% so với KH 2017.
- Nộp ngân sách (thuế): 9,4 tỷ
Đúng theo quy định của pháp luật
- Đầu tư thiết bị:
2 tỷ
Đạt yêu cầu
- Nộp BHXH:
4,1 tỷ
Đạt yêu cầu
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7/7 triệu
Đạt 100% KH 2017.
- Đấu thầu tìm việc: 261 tỷ/300 tỷ
Đạt 87% so với KH 2017.
- Chia cổ tức 2017 (dự kiến): 15/12%
Trong đó 7% là tiền mặt, 8% là cổ phiếu.
1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 :
- Giá trị sản lượng:
> 275 tỷ.
- Doanh thu:
> 250 tỷ.
- Thu tài chính:
> 250 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế:
Đúng theo quy định của pháp luật.
- Cổ tức 2018:
> 12%.
- Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng, văn phòng…): Đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7 triệu/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc:
> 350 tỷ.
- Các mục tiêu (tiến độ - chất lượng – an toàn): Đạt yêu cầu dự án.
- Công tác xã hội: Tiếp tục được duy trì như các năm qua

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân chia
lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều
lệ cụ thể như sau:
2.1. Trích các quỹ như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (7%):

225.989.141 đồng.

- Quỹ dự phòng tài chính (5%):
161.420.815 đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): 322.841.632 đồng.
2.2. Chia cổ tức:
Tỷ lệ 15 %/vốn cổ phần
- Chi bằng tiền mặt (7%): 1.750.000.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 25/05/2018. Ngày chi trả là ngày 25/06/2018.
- Chi bằng cổ phiếu (8%): 2.000.000.000 đồng. Thời gian bắt đầu từ ngay sau đại hội và
ngay khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ủy quyền toàn bộ
cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc chi trả này và các hồ sơ, thủ tục liên quan.
2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.363.712.135 đồng.
2.4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu: Số lượng cổ
phiếu được làm tròn lên đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có được làm tròn lên đến
hàng đơn vị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017; phương án thù
lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:
4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018:
- Chủ tịch HĐQT :
2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm):
1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm):

1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2018:
- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm):
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm):

1.500.000 đồng/tháng.
1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:
Thống nhất lựa chọn Cohná ty TNHH Kieåm Toaùn & Tö Vaán RSM Vieät Nam – Chi Nhaùnh
Mieàn Truná là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật
hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.
6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty năm 2018: Sửa đổi điều lệ theo mẫu
ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT
sửa đổi và ban hành).
7. Tổ chức thực hiện.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo
Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ
phần xây dựng công trình 510.
Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
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