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VICOSTONE 
---------------- 

Số: 01/2011 NQ/VCS – ĐHĐCĐ 
No.: 01/2011 NQ/VCS - ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence – Freedom – Happiness 

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

           Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011 
Hanoi, 22 April 2011 

 

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX 

RESOLUTION  (DRAFT) 
OF THE 2011 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING  

 OF VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE JOINE STOCK COMPANY 
 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 passed on 29 November, 2005 by the Eleventh 
National Assembly, 8th Session; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp 
Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26 
tháng 03 năm 2008; sửa đổi ngày 01/12/2010; 

- Pursuant to the Charter of Vinaconex Advanced Compound Stone JSC passed on 26 March, 2008 by 
the 2008 Annual Shareholder’s Meeting; amended on 01 December 2010; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ngày 22 tháng 04 
năm 2011 của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex. 

- Pursuant to the Minutes of Meeting dated on 22 April, 2010 of the 2011 Annual Shareholders’ Meeting 
of Vinaconex Advanced Compound Stone JSC. 

 

 

QUYẾT NGHỊ 
RESOLVE 

 

Điều 1: Tư cách cổ đông: 
Art. 1: Shareholders’ status 

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: ………… 
Total of shareholders/representative of shareholders participating in the meeting: 

2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ……………. cổ phần, chiếm ………..% tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ……………… phiếu biểu quyết. 
Total of shares owned and represented: ….. shares which obtain ……..% of the number of the 
shares having right to vote, proportion to…….votes.  

 

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2010 (Báo cáo của Hội đồng quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và nhiệm vụ, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011) với các chỉ tiêu chính như sau: 
Art. 2: Approve The 2010 annual report (Report of the Board of Management and the Board of General 
Directors on the production and trading result of 2010 and the targets of 2011) in which the main factors 
are shown below: 
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2.1  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010: 
The production and trading result of 2010 
 

CÔNG TY VICOSTONE 
VICOSTONE – PARENT COMPANY 

VICOSTONE HỢP NHẤT 
VICOSTONE - CONSOLIDATED 

- Tổng giá trị SXKD: 886,798 tỷ đồng 
Total output value: 886.798 billion VND 

- Kim ngạch XNK: 51,28 triệu USD 
Import-Export turnover: 51.28 million USD 
 Kim ngạch NK: 19,93 triệu USD 

Import turnover: 19.93 million USD 
 Kim ngạch XK: 31,35 triệu USD 

Export turnover: 31.35 million USD 
- Tổng doanh thu: 879,669 tỷ đồng 

Total revenue: 879.669 billion VND 
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 122,235 tỷ đồng 

Total pre-tax profit: 122.235 billion VND 
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 108,532 tỷ đồng 

Total after-tax profit: 108.532 billion VND 
- Khấu hao: 52,16 tỷ đồng 

Depreciation: 52.16 billion VND 
- Cổ tức: 20%/mệnh giá 

Dividend: 20% per par value  
- Thu nhập BQ/người/tháng: 8.293.000 đồng 

Average income per month: 8.293.000 VND  

- Giá trị SXKD: 935,093 tỷ đồng 
Total output value: 935.093 billion VND 

- Kim ngạch XNK: 51,30 triệu USD 
Import-Export turnover: 51.30 million USD 
 Kim ngạch NK: 19,95 triệu USD 

Import turnover: 19.95 million USD 
 Kim ngạch XK: 31,35 triệu USD 

Export turnover: 31.35 million USD 
- Tổng doanh thu: 888,338 tỷ đồng 

Total revenue: 888.338 billion VND 
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 128,437 tỷ  đồng 

Total pre-tax profit: 128.437 billion VND 
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công 

ty mẹ: ………….. tỷ đồng 
Profit after tax of the Holding company's 
shareholders: …… billion VND 

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu 
số: …….. triệu đồng. 
Profit after tax of minority shareholders:…… 
million VND 

- Khấu hao: 56,103 tỷ đồng 
Depreciation: 56.103 billion VND 

  
2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: 

The 2011 business plan 
 

TT 
No. 

Nội dung 
Description 

Đơn vị 
Unit 

Công ty mẹ 
Parent company 

Hợp nhất 
Consolidated 

1 Giá trị SXKD 
Total output value 

Tỷ đồng 
Billion VND 

983,00 
983.00 

1.508,6 
1,508.6 

2 

Kim ngạch XNK 
Import-Export turnover 

Tr. USD 
Million USD 

81,18 
81.18 

101,25 
101.25 

- Kim ngạch NK 
Import turnover 

Tr. USD 
Million USD 

46,18 
46.18 

46,25 
46.25 

- Kim ngạch XK 
Export turnover 

Tr. USD 
Million USD 

35,00 55,00 

3 Tổng doanh thu 
Total revenue 

Tỷ đồng 
Billion VND 

957,00 
957.00 

1.433 
1,433 

4 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 130,00 192 
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Total pre-tax profit Billion VND 130.00 192 

5 
Vốn chủ sở hữu có đến cuối kỳ 
Owner's equity at the end of the 
financial year 

Tỷ đồng 
Billion VND 

1.028,99 1.034,28 

6 Khấu hao 
Depreciation 

Tỷ đồng 
Billion VND 

78,44 
78.44 

141,52 
141.52 

7 Cổ tức (%/mệnh giá) 
Dividend: (% per par value) 

% 20 20 

8 Lao động bình quân 
Average number of employees 

Người 
Person 

570 1.072 

9 Đơn giá tiền lương 
Salary unit price 

Đồng/1.000 
đồng DT 

VND per 1.000 
VND revenue 

50 50 

10 Tổng quỹ lương 
Wage-fund 

Tỷ đồng 
Billion VND 

56,26 
56.26 

84,32 
84.32 

11 Thu nhập bình quân/người/tháng 
Average income per month 

Đồng 
VND 

9.537.000 
9,537,000 

- 
 

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, lựa chọn tổ chức kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2010: 
Art. 3: Approve the 2010 Financial audited statements and selection an auditing company implementing the 
financial audit in 2011. 

3.1 Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C). 
The 2010 Financial statements of Vinaconex Advanced Compound JSC has been 
audited by Auditing & Consulting Co., Ltd. (A&C) 

3.2 Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex hợp nhất 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) 
The 2010 Financial consolidated statements of Vinaconex Advanced Compound 
JSC has been audited by Auditing & Consulting Co., Ltd. (A&C) 

3.3 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các công ty có tên dưới đây và ủy quyền 
cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2011 
của Công ty. 
The Shareholder‘s Meeting has unanimously selected the following list of audit companies and  
has authorized the Board of Management to select one of them to implement the 2011 financial 
audit in 2011. 

a) Công ty TNHH KPMG 
  KPMG Co. Ltd. 

b) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) 
Auditing & Consulting Co., Ltd. (A&C) 

c) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) 
Vietnam Auditing and Evaluation Co., Ltd. (VAE) 

d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
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Deloitte Vietnam Co., Ltd. 
e) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) 

Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited (AASC) 
Điều 4: Phân phối lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 
Art. 4: 2010 profit distribution and plan of 2011 profit distribution 

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2010: 
2010 profit distribution 

 

TT 
No. 

Chỉ tiêu 
Description 

Đơn 
vị 

Unit 

Thực hiện 
Result 

Tỷ lệ 
Rate 
% 

Ghi 
chú 
Notes 

I Lợi nhuận năm trước chuyển sang 
Remaining profit of the previous year 

Đồng 
VND  

45.716.978.025 
45,716,978,025 

   

II Lợi nhuận trước thuế năm 2010 
2010 Pre-tax profit 

Đồng 
VND  

122.235.315.763 
122,235,315,763 

   

III Tổng thu nhập chịu thuế 
Total taxable income 

Đồng 
VND  

    

IV Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Income tax 

Đồng 
VND  

13.702.528.809 
13,702,528,809 

   

1 Thuế TNDN hiện hành 
Current income tax 

Đồng 
VND  

7.645.626.376 
7,645,626,376 

   

2 Thuế TNDN hoãn lại 
Deferred income tax 

Đồng 
VND  

6.056.902.433 
6,056,902,433 

   

V Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 
Profit after income tax 

  108.532.786.954 
108,532,786,954 

   

1 

Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung 
Quỹ đầu tư phát triển 
7.5% of exempted income  distributed to the 
Investment and Development Fund 

 Đồng 
VND 

7.104.646.271 
7,104,646,271 

7,5 
7.5 

  

2 Trích quỹ dự phòng tài chính 
Financial reserved fund 

 Đồng 
VND 

5.426.639.348 
5,426,639,348 

5   

3 Cổ tức  
Dividend 

 Đồng 
VND 

34.158.300.000 
34,158,300,000 

20   

4 Trích Quỹ Đầu tư phát triển 
Investment and Development Fund 

 Đồng 
VND 

16.279.918.043 
16,279,918,043 

15   

5 Trích thưởng BQL điều hành Công ty 
Bonus amount for the Management Board 

 Đồng 
VND 

2.713.319.674 
2,713,319,674 

2,5 
2.5 

  

6 Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 
Bonus and welfare funds 

 Đồng 
VND 

7.597.295.087 
7,597,295,087 

7   

7 Quỹ khuyến khích thu hút tài năng 
Fund for talent attraction 

 Đồng 
VND 

3.255.983.609 
3,255,983,609 

3   
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8 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
độc lập không điều hành 
Paid amount for the non-executive members of 
the Board of Management and Inspection 
Committee. 

 Đồng 
VND 

306.000.000 
306,000,000 

   

  Lợi nhuận đã phân phối 
Distributed profit 

 Đồng 
VND 

76.536.102.031 
76,536,102,031 

   

VI Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 
Retained profit 

 Đồng 
VND 

77.713.662.947 
77,713,662,947 

   

 

4.2  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 
Plan of 2011 profit distribution 
 

TT 
No. 

Chỉ tiêu 
Description 

Đơn vị 
Unit 

Tỷ lệ trích % 
/Lợi nhuận 

sau thuế 
% of after-
tax profit 

Ghi chú 
Notes 

1 

Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung Quỹ 
đầu tư phát triển 
7.5% of exempted income  distributed to the 
Investment and Development Fund 

% 7,5 
7.5 

  

2 Trích quỹ dự phòng tài chính 
Financial reserved fund 

% 5   

3 

Trả cổ tức năm 2011 theo mệnh giá bằng tiền 
mặt hoặc bằng cổ phiếu. 
Dividend of the year 2010 per par value to be paid by 
cash or by shares. 

% 20   

4 Trích Quỹ đầu tư phát triển  
Investment and Development Fund 

% 15   

5 Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty 
Bonus amount for the Management Board 

% 2,5   

6 Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi 
Bonus and welfare funds 

% 7  

7 Quỹ khuyến khích thu hút tài năng 
Fund for talent attraction 

% 3   

8 

Thưởng HĐQT, BKS, Ban TGĐ lợi nhuận 
sau thuế vượt kế hoạch 
Bonus amount for the Members of Management 
Board, Inspection Committee and General Director 
Board because of the over after tax profit plan 

% 

20%  lợi 
nhuận vượt 

kế hoạch 
20% of the 
over - plan 

profits 

 

 

 

 

Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2010 và kế hoạch đầu tư 
năm 2011:  
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Art. 5: Approve the Report on the investment result of 2010 and the investment plan of the year 2011: 
5.1 Kết quả thực hiện đầu tư năm 2010: 
 The investment result of 2010 

a. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất 2 (Mở rộng Nhà máy):  
a.  Project of production line No.2 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh : 934,6 tỷ đồng 
Total investment value after adjustment : VND 934.6 billion 

- Địa điểm thực hiện : Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà 
Nội 
Implementation place : Hoa Lac Hi-Teck Park, Thach Hoa Commune, Thach That 
District, Hanoi 

- Tổng vốn đầu tư thực hiện từ lúc triển khai dự án đến hết năm 2010 : 
435,16 tỷ đồng 
Total implemented capital  of the project until the end of 2010: VND 435.16 billion 

- Dự kiến dự án hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử và chính thức vận hành 
dây chuyền sản xuất số 2 từ tháng 07 năm 2011. 
The project is expected to complete the installation, perfomance tests and officially 
come into operation of production line No. 2 from July, 2011. 

b. Dự án Nâng cao năng lực thiết bị cho Trung tâm R&D của Công ty 
Vicostone (Giai đoạn 2) 

b. Project of equipment investment for R&D Center of Vicostone (Stage 2) 
- Tổng mức đầu tư của dự án (cả hai giai đoạn): 3,5 tỷ đồng 

Total investment value of the Project (for both stages): VND 3.5 billion 

- Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở chính Công ty CP đá ốp lát cao cấp 
Vinaconex, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 
Implementation place : Vinaconex Advanced Compound Stone JSC, Hoa Lac Hi- tech 
Park, Thach Hoa Commune, Thach That District, Hanoi City. 

- Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn tự có của Công ty. 
Capital source for implementation: Company’s equity 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới thiết bị. 
Investment form: New equipment investment  

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2009 đến Quý IV/2010. 
Execution time: From Quarter III of 2009 to Quarter IV of 2010. 

- Mục tiêu dự án: Đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên 
cứu, thí nghiệm của Trung tâm R&D để từ đó phát triển và ứng dụng các 
thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tại Công ty Vicostone, các công ty 
con, công ty thành viên liên kết. 
Objectives: To satisfy demand on equipment for research and experiment activities of 
R&D Centre in order to develop and apply scientific and technological achievements 
to production in VICOSTONE, subsidiaries, and affiliated companies. 

- Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị 
quyết toán là 3,12 tỷ đồng, trong đó năm 2010 thực hiện 1,4 tỷ đồng (cho 
giai đoạn 2). 
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Status of implementation: the project has been completed and put into operation with 
the final value of VND 3.12 billion, in which implemented VND 1.4 billion in 2010 (for 
Stage 2).   

c. Dự án Đầu tư bổ sung xe nâng hàng 
c. Project of investment of forklifts 

- Tổng mức đầu tư của dự án:  1,4 tỷ đồng 
Total investment value: VND 1.4 billion 

- Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn tự có của Công ty  
Capital source for implementation: Company’s equity 

- Mục tiêu dự án: Đáp ứng yêu cầu đóng hàng xuất khẩu, phục vụ sắp xếp 
kho nguyên vật liệu, thành phẩm và phục vụ các xưởng sản xuất. 
Objectives: To satisfy demand on loading products into container for exporting, 
disposing of materials and finished products in warehouse and support to production 
activities of workshops. 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư bổ sung 02 chiếc. 
Investment form: Purchase two forklifts 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2010 – Tháng 12/2010 
Execution time: From November 2010 to December 2010 

- Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở chính Công ty CP đá ốp lát cao cấp 
Vinaconex, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. 
Implementation place : Vinaconex Advanced Compound Stone JSC, Hoa Lac Hi- tech 
Park, Thach Hoa Commune, Thach That District, Hanoi City.  

- Tình hình thực hiện: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với giá trị 
quyết toán là: 1,12 tỷ đồng 
Status of implementation:The project has been completed and put into operation with 
the final value of VND 1.12 billion. 

d. Dự án Nhà ở cho người có thu nhập thấp và CBCNV KCN Bắc Phú Cát: 
d.   Housing project for low-income earners and workers in Bac Phu Cat industrial zone 

- Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến: 895 tỷ đồng. 
Total estimated investment value: VND 895 billion. 

- Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp và 
CBCNV KCN Bắc Phú Cát. 
Objectives: To satisfy demand for housing of low-income earners and  employees in 
Bac Phu Cat industrial zone. 

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ năm 2010 đến 2013. 
Execution time: From 2010 to 2013 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn 6, Xã Thạch Hòa – Thạch Thất – Hà Nội, 
diện tích 8,93 ha (tại khu vực Đồi pháo binh). 
Implementation place : at village 6, Thach Hoa commune, Thach That district, Ha Noi 
with an area of 8.93 ha (near the military area). 

- Tình hình thực hiện: Dự án đã được UBNDTP Hà Nội chấp thuận chủ 
trương đầu tư và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ 
tháng 10 năm 2009. Tuy nhiên, khu đất xin nghiên cứu lập dự án có một 
phần đất do Trường 10 – Bộ Tư lệnh Thủ đô làm sân tập lái, hiện vẫn 
đang tranh chấp với UBND Huyện Thạch Thất, chưa xác định được ranh 
giới lấn chiếm và không giải phóng được mặt bằng do vậy không thể 
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triển khai dự án theo đúng tiến độ. Hiện nay, dự án này đã bị dừng và 
được thay bởi dự án khác (Xem phần dưới). 
Status of implementation: The project has been approved by Hanoi People’s 
Committee on investment policy and 1/500 scale detailed planning since October, 
2009. However the project cannot be deployed because a part of the project land is 
used by School 10 – High Command of Capital for the purpose of drive training. It is 
object of dispute between School 10 and the People’s committee of Thach That 
Commune and site clearance is still pending. Currently, the project has been 
concluded and replaced by another one (see below). 

e. Dự án Công ty Vicostone góp vốn đầu tư: Dự án Khu chung cư Tân 
Phước tại Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 

e.  Projects which VICOSTONE has contributed its investment capital: Tan Phuoc 
Condominium Project in Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City. 
- Chủ đầu tư: Công ty CP bất động sản Tân Phước. 

Investor: Tan Phuoc Real Estate Joint Stock Company 

- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng, trong đó Công ty Vicostone sở hữu 45% 
vốn điều lệ tại Công ty CP BĐS Tân Phước với tổng chi phí đầu tư là 
135 tỷ đồng. 
Charter capital: VND 200 billion, of which VICOSTONE owns 45% of Tan Phuoc’s 
charter capital with a total investment value of VND 135 billion. 

- Tổng mức đầu tư của dự án: 1.316 tỷ đồng. 
Total investment value of the project: VND 1,316 billion 

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ năm 2010 đến năm 2013. 
Execution time: from 2010 to 2013. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh. 
Implementation place : Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City 

- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, 
phê duyệt dự án, hiện đang giải phóng mặt bằng một số hộ dân còn lại để 
khởi công xây dựng (dự kiến khởi công trong Quý II/2011). 
Status of implementation: The project has been completed the procedures for 
preparation of investment and approval of project and site clearance for some 
remaining households to commence the construction (scheduled to begin in quarter II 
of 2011). 

5.2 Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 
2011; quyết định về quy mô, thời điểm, đối tác và các nội dung liên quan cho các dự 
án sau: 
The Shareholders’ Meeting have unanimously authorized the Board of Management to direct the 
implementation of 2011 investment plans, decide the scope, time, partners and the contents involving 
to the following projects: 

a. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy đá ốp lát cao cấp 
Vinaconex với tổng mức đầu tư phê duyệt: 934,6 tỷ đồng : 

a.  Continue to implement the project on expansion of VINACONEX Advanced Compound 
Stone Plant with total approved investment of VND 934.6 billion: 
- Tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án như Nâng cấp Nhà 

điều hành, xây dựng xưởng cơ điện và một số hạng mục phụ trợ khác. 
Continue to implement the remaining items of the project such as improving and 
upgrading the operating building, constructing electro-mechanic workshop and other 
auxiliary items. 



 9 

- Hoàn thành việc lắp đặt và chính thức vận hành dây chuyền sản xuất số 2 
Complete the installation and officially operate the production line 2. 

b. Tái cơ cấu Công ty CP Style Stone: Mua lại phần còn lại để tăng sở hữu 
STYLE STONE. 

b.  Project on restructuring of Style Stone Joint Stock Company: Buy the rest shares of 
STYLE STONE to increase VICOSTONE’s the ownership rate 
- Tổng số cổ phần đề nghị mua lại 7.600.000 CP (Bảy triệu, sáu trăm 

nghìn cổ phần) tương đương 50,67%. 
Total number of shares to be bought:  7,600,000 shares (Seven million, six hundred 
thousand shares) equivalent to 50.67%. 

- Giá mua lại dự kiến: 27.000 đồng/cổ phần 
Price: 27,000 VND per shar 

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và các nguồn hợp pháp khác 
Capital source for implementation: Company’s Equity and other legal capital sources. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012 
Execution time: From 2011 to 2012 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, quyết định về giá 
mua, thời điểm, số lượng cổ phần sẽ mua, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho 
Công ty VICOSTONE và cho cổ đông. 
Authorize the Board of Management to negotiate on purchase price, time and quantity 
of shares to bought ensuring the best interests of the Company and its shareholders. 

c. Thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Tân Phước 
c.  Capital withdrawal from Tan Phuoc Real Estate Joint Stock Company 

- Giá trị đã đầu tư: 135 tỷ đồng 
Invested capital: VND 135 billion 

- Lợi nhuận đã được hạch toán từ dự án: 24,17 tỷ đồng 
Profit was got from the project: VND 24.17 billion 

- Uỷ quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng và 
đàm phán, thương thảo để giá trị thu được từ việc thoái vốn dự kiến 
không thấp hơn 135 tỷ đồng 
Authorize the Board of Management to look for partners receiving transference and 
negotiate so that estimated value from the capital withdrawal no less than VND 135 
billion. 

d. Đầu tư xây dựng Nhà ở cho CBCNV, dự kiến xây 03 block chung cư với các 
thông số sơ bộ như sau: 

d.  Housing project for the Company’s staff with expected 03 apartment blocks with the 
following preliminary parameters  
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 648,2 tỷ đồng (đã bao gồm VAT và dự phòng 

phí). 
Total estimated investment value: VND 648.2 billion (including VAT and reserved 
fees). 

- Địa điểm: Khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội.  

- Implementation place : Civil Area of Bac Phu Cat, Thach Hoa Commune, Thach That 
District, Hanoi.  
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- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động 
khác, trong đó năm 2011, dự kiến đầu tư 125 tỷ với vốn tự có khoảng 40 
tỷ và vốn TDTM, vốn huy động khác khoảng 85 tỷ đồng. 
Capital source for implementation: Company’s Equity, borrowed capital, of which in 
2011 shall invest VND 125 billion of which the equity capital is VND 40 billion and 
borrowed capital, other mobilized capitals is about VND 85 billion. 

- Diện tích khu đất: 9.200 m2 
Land area: 9,200 m2 

- Mật độ xây dựng: 43% 
Construction density: 43% 

- Tầng cao trung bình: 21 tầng. 
Average number of floors: 21 floors 

- Hệ số sử dụng đất: 8,9 lần 
Land use coefficient: 8.9 times 

- Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả tầng hầm): 86.580 m2  
Total building floor area (including basement): 86,580 m2 

- Tổng số căn hộ: 800 căn 
Total apartments: 800 

- Chủ đầu tư: Dự kiến Công ty CP VICOSTONE liên danh với Công ty CP 
STYLE STONE để cùng thực hiện dự án. 
Investor: VICOSTONE shall cooperate with STYLE STONE to implement the project. 

- Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013  
Execution time: From 2011 to 2013 

- Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho CBCNV, giúp cho CBCNV ổn 
định chỗ ở, yên tâm công tác lâu dài cho Công ty, tiêu thụ sản phẩm của 
Công ty, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong quá trình xây 
dựng và vận hành dự án,… 

- Objectives: To satisfy housing need of  the Company’s workers , to help them have a 
stable accomodation, create suitable condition for them  to work for the Company for 
long time, to consume the Company’s products, and create jobs for many workers 
during construction and operation of the project. 

e. Dự án ĐTXD Dây chuyền sản xuất gạch không nung sử dụng bột đá thải 
từ Dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp. 

e.  Project on building air-concret brick production line using stone powder discharged from 
the advanced compound stone production line 
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 8,5 tỷ đồng. 

Total estimated investment value: VND 8.5 billion 
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. 

Capital source for implementation: Equity and capitals mobilized from credit 
organizations. 

- Diện tích đất sử dụng: 1.250 m2 cho nhà xưởng và 2.500 m2 sân bãi 
chứa gạch.  
Land use area: 1,250 m2 for workshop and 2,500 m2 for storage yard of bricks. 
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- Mục tiêu: Xử lý bột đá thải từ hoạt động sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao 
cấp để không thải ra môi trường, khép kín chu trình sản xuất, đảm bảo 
môi trường và sự phát triển bền vững, tăng doanh thu và hiệu quả. 
Objectives: To dispose stone powder discharged from the advanced compound stone 
production line to avoid releasing to the environment, apply a closed cycle of 
production process, to ensure environment and sustainable development, to contribute 
to increase revenue and efficiency of the Company. 

- Địa điểm: Dự kiến bố trí trong khu vực của tổ hợp Vicostone thuận tiện 
cho quá trình sản xuất. 
Implementation place:  the project is planned in VICOSTONE complex area, where is 
the most suitable for production process. 

- Thời gian thực hiện: từ Quý I/2011 đến Quý IV/2011 
Execution time: From quarter I to quartet IV of 2011. 

f. Dự án ứng dụng Pin năng lượng mặt trời cho một số công đoạn sản xuất 
của Dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp. 

f.  Project on applying the solar cells to some production stages of the advanced compound 
stone production line 
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 33 tỷ đồng. Trong đó, năm 2011: 10 tỷ đồng. 

Total estimated investment value: VND 33 billion. Of which, in 2011: VND 10 billion. 
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay từ các tổ chức tín dụng 

Capital source for implementation: Equity and capitals loaned from credit 
organizations. 

- Mục tiêu: Ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo vào một số 
công đoạn sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp, góp phần bảo đảm an ninh 
năng lượng, bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của Công ty. 
Đây cũng là điều kiện bắt buộc để được cấp Chứng chỉ C2C (Cradle to 
Cradle Product Certification) cho sản phẩm thâm nhập vào thị trường 
Hoa Kỳ, do Hội đồng xây dựng xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp. 
Objectives: To apply clean and renewable energy to some production stages of the 
advanced compound stone production line, contribute to ensurance of energy security, 
protect environment, and ensure the Company’s sustainable development. It is also 
mandatory condition to get C2C Certification (Cradle to Cradle Product Certification) 
issued by the U.S. Green Building Council (USGBC) for products entering the U.S. 
market . 

- Thời gian thực hiện: từ Quý II năm 2011 đến Quý III/2012. 
Execution time: From quarter II of 2011 to quarter III of 2012.   

g.  Dự án cải tạo Nhà ăn, nhà điều hành cũ và văn phòng Trung tâm R&D. 
g.  Project on improving and upgrading the dining-room, the R&D Office 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1,5 tỷ đồng 
Total estimated investment value: VND 1.5 billion. 

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty. 
Capital source for implementation: the Company’s equity. 

- Mục tiêu: Mở rộng Nhà ăn ca, đáp ứng được nhu cầu về diện tích cần 
thiết của phòng ăn khi mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cải tạo lại 
văn phòng làm việc tại tầng 2 và xử lý triệt để sự thấm dột của Nhà điều 
hành cũ; Cải tạo lại văn phòng làm việc Trung tâm R&D, đáp ứng yêu 
cầu của việc quản lý sản xuất. 
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Objectives: To expand the dining-room to satisfy Company’s requirement when the 
production scale is expanded, improve and upgrade the working office on the 2nd 
floor and handle thoroughly the permeability of the former operating building; To 
improve the R&D Center working office in order to meet requirements of the 
production management. 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến quý II/2011 
Execution time: From quarter I to quarter II of 2011. 

 

h.  Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty VICOSTONE 
h.  Project on building a waste water treatment system in VICOSTONE 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1,35 tỷ đồng 
Total estimated investment value: VND 1.35 billion 

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay TDTM 
Capital source for implementation: Equity and commercial credit loan 

- Mục tiêu: Do Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc chưa có hệ thống xử lý nước thải, vì vậy để đáp ứng yêu cầu của pháp 
luật về môi trường, Công ty xin đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
đáp ứng tiêu chuẩn xả thải theo quy định của QCVN:14, tuân thủ các quy 
định của pháp luật về môi trường, đảm bảo môi trường và sự phát triển bền 
vững của Công ty. 
Objectives: Because the high-tech industrial zones, Hoa Lac hi-tech park does not 
have had a waste water treatment system yet, therefore to comply with the regulations 
of environmental law, the Company has applied for investment a waste water 
treatment system to meet discharge standards prescribed by QCVN: 14, comply with 
the environmental law, to protect environment and ensure the Company’s sustainable 
development. 

- Địa điểm: Khu vực phía sau Nhà điều hành cũ của VICOSTONE 
Implementation place: The area behind the former operating building of 
VICOSTONE. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2011 đến quý II/2011. 
Execution time: From quarter I to quarter II of 2011 

i.  Dự án Cải tạo, nâng cấp dây chuyền nghiền sàng hiện tại. 
i.  Project on improving and upgrading the current crushing and screening line 

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 07 tỷ đồng. Trong đó, năm 2011; 5,6 tỷ đồng. 
Theo đó, ngoài việc cải tạo, phục hồi các thiết bị hiện có, sẽ đầu tư bổ sung 
một số thiết bị nghiền, sàng và các thiết bị phụ trợ khác để đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật công nghệ thiết bị cho Dây chuyền hiện tại. 
Total estimated investment value: VND 7 billion of which in 2011: VND 5.6 billion . 
In addition to improvement and upgrade of existing equipment, the Company will 
purchase some crushing and screening units and other auxiliary equipment to ensure 
the requirements on technique, and technology and equipment for the current line. 

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay TDTM 
Capital source for implementation: Equity and commercial credit loan. 

- Mục tiêu và lý do: Dây chuyền nghiền sàng hiện tại chỉ thích hợp cho việc 
nghiền đá Marble mềm, không phù hợp với nghiền đá thạch anh (có độ 
cứng cao). Việc cải tạo, nâng cấp sẽ cho phép thiết bị có thể nghiền được 
đá thạch anh, đáp ứng yêu cầu nội địa hóa nguyên vật liệu, giảm giá thành 
sản phẩm. 
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Objectives and reasons: The current crushing and screening line is only suitable for 
crushing marble,  not suitable for crushing quartz stones (with higher hardness). The 
improvement and upgrading will allow equipment crushing quartz stones in order to 
meet the requirements of localization of raw materials and product cost reduction. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2011 đến quý I/2012  
Execution time: From quarter II of 2011 to quarter I of 2012. 

j. Uỷ quyền cho HĐQT Quyết định các dự án đầu tư khác theo thẩm quyền để 
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty 
VICOSTONE nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra của năm 2011 và các năm 
tiếp theo. 
Authorizes the Board of Management to decide other investment projects in accordance with 
their authorities to improve production and trade capacity and business performance of 
VICOSTONE to achieve the goals planned for 2011 and the next years 
 

Điều 6 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty năm 2010. 
Art. 6: Approve the Inspection Committee’s Report on the evaluation of business activities of the 
Company in 2010 

 

Điều 7: Phê chuẩn Kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán: 
Art. 7: Approve The plan of increasing charter capital, listing and depositing of new issued shares:  

7.1 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: 
Charter Capital Increase Plan by issuing bonus shares 
 Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông 

Kind of issued share: common shares.  
 Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng 

vốn điều lệ. 
Purpose of issuance: issuing bonus shares for the existing shareholders to increase charter 
capital 

 Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận 
chưa phân phối và các quỹ hợp pháp khác. 
Legitimate capital sources that can be used for issuance: Share premiums,Investment and 
Development Fund, Retained profit and other funds  

 Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên 
trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. 
Target of issuance: All shareholders of Vinaconex Advanced Compound Stone JSC that named 
in the Stock Option Distribution List (Existing shareholder) made by Vietnam Securities 
Depository at the final registration date. 

 Tỷ lệ thực hiện dự kiến: 100:61 
Implementation rate: 100:61 

 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 
Authorize and empower the Board of Management  
 Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng 

khoán nhà nước chấp thuận; 
To prepare and complete detailed issuance plans to submit to the State Securities 
Commission of Vietnam for approval.  
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 Quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ thực hiện cụ thể (căn cứ vào nguồn 
vốn sử dụng thực tế tại thời điểm phát hành), xử lý số lượng cổ phiếu lẻ 
phát sinh do làm tròn số (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo 
quyền, lợi ích của Cổ đông; phù hợp với nguồn vốn chủ sở hữu và quy định 
của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường 
chứng khoán và các quy định khác có liên quan. 
To decide the time of issuance, specific implementation rate (Based on legitimate capital 
sources that can be used at the time of issuance), handle fractional shares (if any) and 
other related issues to ensure rights and interests of shareholders in accordance with the 
equity and the provisions of the Company’s Charter, the laws on securities, securities 
market and other relevant regulations. 

 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của 
pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành. 
To direct the implementation of amendments of the Company’s Charter, the charter capital 
and the Certificate of Business Registration in accordance with current laws after 
completing the issuance. 

7.2 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 
Issuing new shares for the purpose of payment dividend 
 Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông  

Kind of issued share: common shares. 
 Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để 

tăng vốn điều lệ. 
Purpose of issuance: issuing shares for the  purpose of payment dividend to existing 
shareholders to increase charter capital 

 Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác 
nhận của kiểm toán. 
Legitimate capital sources that can be used for issuance: After-tax profit shown on the nearest 
Financial Statements which is confirmed by audit unit. 

 Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên 
trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng. 
Target of issuance: All shareholders of Vinaconex Advanced Compound Stone JSC that named 
in the Stock Option Distribution List (Existing shareholder) made by Vietnam Securities 
Depository at the final registration date. 

 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
Authorize and empower the Board of Management  
 Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cụ thể báo cáo Ủy ban chứng 

khoán nhà nước chấp thuận,  
To prepare and complete detailed issuance plans to submit to the State Securities 
Commission of Vietnam for approval. 

 Quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ thực hiện cụ thể (căn cứ vào nguồn 
vốn thực tế tại thời điểm phát hành), xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh 
do làm tròn số (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo quyền, lợi 
ích của Cổ đông; phù hợp với nguồn vốn chủ sở hữu và quy định của Điều 
lệ Công ty, quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán 
và các quy định khác có liên quan. 
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To decide the time of issuance, specific implementation rate (Based on legitimate capital 
sources that can be used at the time of issuance), handle fractional shares (if any) and 
other related issues in order to ensure rights and interests of shareholders in accordance 
with the equity and the provisions of the Company’s Charter, the laws on securities, 
securities market and other relevant regulations. 

 Chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của 
pháp luật có liên quan, thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành 
To direct the implementation of amendments of the Company’s Charter, the charter capital 
and the Certificate of Business Registration in accordance with current laws after 
completing the issuance. 

7.3 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 
To register depository and additional listing of new issued shares at Vietnam Securities 
Depository and Hanoi Stock Exchange: 
 Toàn bộ số cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận 

đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 34/GCN-UBCK do Chủ tịch 
UBCK nhà nước cấp ngày 28/02/2011 
The whole number of shares issued to the public by Certificate No. 34/GCN-UBKK of the 
chairman of  State Securities Commission of Vietnam 

 Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành tăng vốn điều lệ quy định ở điểm 7.1 Điều 
7 của Nghị quyết này 
The whole number of bonus shares issued to raise charter capital stated in Section 7.1, Article 
7 mentioned above; 

 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc 
đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu trên. 
The Shareholders’ Meeting authorizes the Board of Management to direct the depository 
registration and additional listing of new issued shares. 

7.4 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT căn cứ nhu cầu vốn của các dự 
án đầu tư, quyết định việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu 
thường; Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phương án thực thi, quy mô huy động vốn, 
thời hạn trái phiếu, lãi suất huy động, và các vấn đề liên quan, đảm bảo quyền lợi 
của cổ đông hiện hữu và của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến 
việc  phát hành đảm bảo công tác phát hành trái phiếu phù hợp với quy định của 
pháp luật. 
The Shareholders’ Meeting authorizes the Board of Management, upon the need of capital for 
investment projects, to decide the capital mobilization by issuing  normal corporate bonds; to give 
instructions and to be in charge of the capital mobilization plan, the plan’s scale, the bonds’ term, 
the mobilization rate and other relevant issues in order to ensure the benefit of the existing 
shareholders and the Company; to give instruction for the implementation of related procedures for 
the bonds issuance in accordance with current laws. 

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện 
việc chuyển sàn giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao 
dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nếu thấy cần thiết, đảm bảo lợi ích của cổ 
đông và Công ty, phù hợp với yêu cầu của UBCKNN và các quy định pháp luật có liên 
quan. 
Art. 8: The Shareholders’ Meeting authorizes the Board of Management to decide the time to transfer the 
transaction place from Hanoi Stock Exchange (HNX) to Ho Chi Minh Stock Exchange if necessary, to 
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ensure the benefit of the shareholders and the Company, to be compliance with the regulations of State 
Securities Commission of Vietnam and other relevant laws. 

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: 
Art. 9: To amend the Charter of the Company 

9.1  Sửa đổi, bổ sung điểm g, Khoản 2 Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại 
hội đồng cổ đông: 
To amend Item 2, Article 17: Rights and responsibilities the Shareholders’ Meeting.  
g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. Trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ 
(Khoản 2, Điều 7 của Điều lệ này), do chào bán/phát hành thêm cổ phần mới trong 
phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán/phát hành theo Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ 
g.  To amend the Charter Capital, except for adjusting the charter capital (Item 2, Article 7 of the 
Charter of Company) as a result of issuance of new shares within the number of shares issued in 
accordance with the Shareholders’ Resolution. 

9.2 Sửa đổi Khoản 2 Điều 27: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng quản trị: 
To amend Item 2, Article 27: Composition and term of office of members of the Board of 
Management: 
Hội đồng quản trị có .... thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. 
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu phát triển 
của Công ty và do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản 
trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm 
(05) năm; thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hànhphải chiếm 
ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
The Board of Management shall have …. (….) members are elected or dismissed by the 
Shareholders’ Meeting.  The number of members of the Board of Management may be changed to 
satisfy the development of Company and be approved by the Shareholders’ Meeting. The term of 
office of the Board of Management shall be five (5) years. The term of office of a member of the 
Board of Management shall not exceed five (5) years; members of the Board of Management may 
be re-elected for an unlimited number of terms. The total number of members of the Board of 
Management who are independent and non-executive must be least one-third of the total number of 
the members of the Board of Management. 

9.3 Bổ sung các điểm m, n sau điểm l Khoản 4 Điều 28: Quyền hạn và nhiệm 
vụ của Hội đồng quản trị: 
9.3 To add point m, n of Item 4, Article 28: Rights and responsibilities of the Board of 
Management. 
m. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền của 
ĐHĐCĐ, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. 
m. To decide investment plan and investment project that are not under authority of the 
Shareholders’ Meeting in accordance with the Law on Enterprises. 

n. Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 của Điều lệ này, trong trường hợp điều chỉnh vốn do 
chào bán/phát hành thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền 
chào bán/phát hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
n. To amend Item 2, Article 7 of the Charter Capital in the case of adjusting the charter capital as 
a result of issuance of new shares within the number of shares issued in accordance with the 
Shareholders’ Resolution. 
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Điều 10: Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu 
ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 34/GCN-UBCK do 
Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/02/2011: 
Art. 10: To adjust the plan of using capital achieved from issuance of shares to the public by 
Certificate No. 34/GCN-UBKK of the Chairman of  State Securities Commission of Vietnam 

  
TT 
No. 

Nội dung 
Description 

Số tiền (đồng) 
Amount (VND) 

I Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 
The total expectative amount achieved from issuance of shares 

270.000.000.000 
270,000,000,000 

II Phương án sử dụng vốn  
Plan of using achieve capital 

 

1 Tái cơ cấu Công ty cổ phần Style Stone 
Restructuring of Style Stone JSC 

270.000.000.000 

270,000,000,000 
 

Uỷ quyền cho HĐQT triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo nội 
dung được phê duyệt. 
Authorize the Board of Management to implement the plan of using achieve capital accordingly. 

 

Điều 11: Điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
Art. 11: Amendment of the Certificate of Business Registration 
Vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ tương 
ứng sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào 
bán cổ phiếu ra công chúng số: 34/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK nhà nước cấp ngày 
28/02/2011; sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như ĐHĐCĐ 
đã thông qua tại mục 7.1 của Nghị quyết này và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý 
có liên quan đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và các cổ đông. 
Charter capital: Authorize the Board of Management to direct the implementation of the amendment 
of proportional charter capital after completing issuance of shares to the public by Certificate No. 
34/GCN-UBKK of the Chairman of  State Securities Commission of Vietnam and the bonus shares 
issuance specified in the Section 7.1 of this Resolution  and direct the implementation of relevant legal 
procedures to ensure rights and interests of the Company and its shareholders. 

Điều 12: Thống nhất chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011: 
Art. 12: To approve the payment level of remuneration for Board of Management and Inspection 
Committee. 
12.1   Quyết định mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 
12.1 To decide the payment of remuneration for Board of Management and Inspection in 2009 

 Chủ tịch HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 5.000.000 đồng/tháng 
Chairman of Board of Management who works indirectly at the Company: 5,000,000 VND per 
month. 

 Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty: 6.500.000 đồng/tháng  
Chairman of Board of Management who works directly at the Company: 6,500,000 VND per 
month 
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 Uỷ viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 
4.000.000đồng/người/tháng 
Member of Board of Management who works indirectly at the Company: 4,000,000 VND per person 
per month 

 Uỷ viên HĐQT trực tiếp làm việc tại Công ty: 5.000.000đồng/người/tháng 
Member of Board of Management who works directly at the Company: 5,000,000 VND per 
person per month.  

 Trưởng Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 
4.000.000đồng/người/tháng 
Head of Board of Inspection who works indirectly at the Company: 4,000,000 VND per person per 
month. 

 Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty: 
5.000.000đồng/người/tháng  
Head of Board of Inspection who works directly at the Company: 5,000,000 VND per person 
per month.  

 Thành viên Ban kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty: 
2.000.000đồng/tháng/người 
Member of Board of Inspection who works indirectly at the Company: 2,000,000 VND per 
person per month. 

 Thành viên Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty: 
2.500.000đồng/tháng/người  
Member of Board of Inspection who works directly at the Company: 2,500,000 VND per 
person per month.  

12.2  Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc 20% phần lợi nhuận sau thuế   
vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. 

12.2  To reward Board of Management, Inspection Committee, Board of General Directors the 20% after-tax 
profit that exceeds the scheduled profit approved by the Shareholders’ Meeting  

12.3  Đại Hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối tiền thưởng do vượt mức 
kế hoạch lợi nhuận năm 2011 (nếu có) cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát và Ban Tổng Giám đốc. 

12.3 The Shareholders’ Meeting authorizes the Board of Management to decide the distribution of the 
bonus (if any) for members of Board of Management, Inspection Committee and Board of General 
Directors. 

Điều 13: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 
2009 - 2014 như sau: 

Art. 13: Approve the result of additional eleting Board of Management (term 2009 - 2013) 
Ông /bà: ........................................................... 
Name: ................................................. 
Số CMND/ Hộ chiếu: ………….… do Công an …………. cấp ngày ……………… 
ID/Passport No.: ……………… Place of issue ………..…… Date of issue:…………… 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………… 
Permanent resident:.............................................................................................. 

Điều 14: Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex năm 2011. 
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Art. 14: The Shareholders’ Meeting approves the Chairman of Board of Management concurrently 
hold the position as General Director of Vinaconex Advanced Compound Stone Joint Stock 
Company in 2011. 

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai 
thực hiện các nội dung nêu trong nghị quyết này.  

Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày 22/04/2011.  
Art. 15: The Shareholders’ Meeting authorizes the Board of Management, the Board of General 
Directors to direct relevant departments of Vinaconex Advanced Compound Stone JSC to implement 
this Resolution. 

This Resolution enters into force as of the signing date. 

 

 
Nơi nhận: 
Recipients: 
- HĐQT 

The Board of Management 
- Ban TGĐ 

The Board of General Directors 
- Ban Kiểm soát 

The Inspection Committee 
- HNX, SSC,VSD (thay b/c) 

HNS, SSC, VSD 
- Lưu QHCĐ, VT 

Filed at Shareholder’s Relationship Dept., 
Stationery Office. 
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Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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