
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 

_______________________________________ 

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016 

     

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

________________________________________________________________ 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của 
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 
22/7/2016, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016; 

Đơn vị: đồng 

STT Chỉ tiêu LTC Hợp nhất Ghi chú 
1 Tổng Doanh thu 216.500.000.000  

2 Giá vốn 197.429.000.000  

3 Lợi nhuận gộp 19.071.000.000  

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp dự kiến 10.610.000.000  

5 Chi phí bán hàng 800.000.000  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 25.000.000  

7 Chi phí tài chính 3.365.000.000  

8 Chi phí khác 10.000.000  

9 Lợi nhuận trước thuế 4.311.000.000  

10 Lợi nhuận kế toán sau thuế 3.767.352.148  

11 Cổ tức 5%  
Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của 
Hội đồng quản trị. 



 

 

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về 
kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của 
Ban kiểm soát; 

Điều 5. Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại 

TT Chỉ tiêu 
Dự kiến phân phối 

Số tiền (đ) Tỷ lệ 

1 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2015 1.360.089.532 

2 Trích các quỹ 99.749.246 10%

2.1 Trích quĩ đầu tư phát triển 49.874.623 5%

2.2 Quĩ khen thưởng phúc lợi 49.874.623 5%

3 Trả cổ tức năm 2015  
Tối đa 

2.293.000.000 Tối đa 5%

4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế 4.815.267.466 

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 tối đa 5% tương đương với số tiền tối đa là: 
2.293.000.000 đồng.  

+ Tỷ lệ chia cụ thể: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, 
quyết định.  

+ Thời gian chia cổ tức: Hội đồng quản trị sẽ họp và quyết định sau. 
Điều 6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

1. Về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc quyết toán thù lao Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 70% tổng thù lao đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua; tương đương với 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng). 

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao. 

2. Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua thù lao Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát năm 2016 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). 

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao. 
Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông 
uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 

Điều 8. Về vấn đề khác liên quan đến tiền lãi phạt chậm nộp thuế 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước đang nợ (trực tiếp và gián tiếp) Công ty 
với số tiền khoảng 72 tỷ đồng. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc tạm 
thời không đưa chi phí lãi phạt chậm nộp thuế vào báo cáo tài chính kể từ năm 2016 cho 



 

 

đến khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định hoặc chính sách khác liên quan 
đến tình hình phạt chậm nộp thuế đối với LTC. 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông 
thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 
Nơi nhận: 
- HNX; 
- Thông tin trên website LTC. 
- Lưu VT, HĐQT, BKS. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TOẠ 

 
Nguyễn Từ Duẩn 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
 



 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 

________________________________ 

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________ 

BIÊN BẢN HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNNĂM 2016 

_____________________________ 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 
Địa chỉ trụ sở chính:Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam. 
Văn phòng giao dịch: Lô liền kề 16 – Lô17 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 
đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 04/10/2012. 

 

Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2016, vào hồi 09 giờ 15 phút,tại Hội trường Nhà 
hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,Đại hội 
đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2016 
theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị. 
I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO: 
1. Tính hợp lệ của Đại hội: 

a. Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo 
kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: 

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 605 cổ đông, sở hữu 
4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 39 người, đại diện cho 
số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.187.118 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,5% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

b. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông 
với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành. 

2. Ông Nguyễn Từ Duẩn-Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp. 
 

II. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:  
1. Đoàn Chủ tịch: 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyếtthông qua Đoàn Chủ tịch - Chủ tọacuộc họp với tỷ 
lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau: 

- Ông Nguyễn Từ Duẩn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa; 
- Ông Lương Quí Thăng - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc; 
- Bà Trần Thị Thu Thuỷ - Trưởng Ban kiểm soát. 



 

 

2. Ban kiểm phiếu: 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%số cổ 
phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau: 

- Ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng ban; 
- Bà Võ Thị Thuý Nga - Ủy viên; 
- Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ - Ủy viên. 

3. Thư ký Đại hội: 
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ 
phần tham dự Đại hội, đối với ông Trần Thanh Phán. 
 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 
1. Ông Nguyễn Từ Duẩn- Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề 

nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hộinhư sau: 
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016; 
- Báo cáo tài chính năm 2015; 
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị. 
- Báo cáo của Ban kiểm soát; 
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; 
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại 
hộivới tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội. 
 

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: 
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Lương Quí Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Nội dung chi 
tiết theo Báo cáo đính kèm) 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Từ Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo của Hội đồng 
quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo 
Báo cáo đính kèm). 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 

Bà Trần Thị Thu Thuỷ - trưởng Ban kiểm soát lên đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát năm 2015 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm). 

4. Về mức cổ tức 

Ông Nguyễn Từ Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi 
nhuận năm 2015 và chi trả cổ tức 



 

 

TT Chỉ tiêu 
Dự kiến phân phối 

Số tiền (đ) Tỷ lệ 

1 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2015 1.360.089.532  

2 Trích các quỹ 99.749.246 10% 

2.1 Trích quĩ đầu tư phát triển 49.874.623 5% 

2.2 Quĩ khen thưởng phúc lợi 49.874.623 5% 

3 Trả cổ tức năm 2015  Tối đa 
2.293.000.000 Tối đa 5% 

4 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế 4.815.267.466  

- Kính trình đại hội cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 theo các nội dung 
sau: 
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 tối đa 5% tương đương với số tiền là: 2.293.000.000 

đồng.  
+ Tỷ lệ chia cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.  
+ Thời gian chia cổ tức: Hội đồng quản trị sẽ họp và quyết định sau. 

5. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 

Ông Nguyễn Từ Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo năm 2016: Kính trình Đại hội đồng cổ đông 
uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 
6. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Từ Duẩn đọc Tờ trình về quyết toán  Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát năm 2015 và chi trả năm 2016. 

a. Quyết toán và chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua 
việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 70% tổng thù 
lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tương đương với 210.000.000 đồng 
(Hai trăm mười triệu đồng). 

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao. 

b. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2016: 

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 300.000.000 đồng 
(Ba trăm triệu đồng). 

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc phân phối thù lao. 
7. Về vấn đề khác liên quan đến tiền lãi phạt chậm nộp thuế 

Ông Nguyễn Từ Duẩn trình bày vấn đề liên quan đến tiền lãi phạt chậm nộp thuế như 



 

 

sau: Tính đến thời điểm hiện tại, ngân sách Nhà nước đang nợ (trực tiếp và gián tiếp) 
Công ty với số tiền khoảng 72 tỷ đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 
đông đồng ý thông qua việc tạm thời không đưa chi phí lãi phạt chậm nộp thuế vào báo 
cáo tài chính kể từ năm 2016 cho đến khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết 
định hoặc chính sách khác liên quan đến tình hình phạt chậm nộp thuế đối với LTC. 

 

V. THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 
CỦA ĐẠI HỘI: 

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.142.322 cổ phiếu, tương đương với 98,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 26.000 cổ phiếu, tương đương với 0,82% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

2. Báo cáo tài chính năm 2015; 
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị. 
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban 
kiểm soát; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 



 

 

quyền biểu quyết tại Đại hội; 

5. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.047.222 cổ phiếu, tương đương với 64,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.141.900 cổ phiếu, tương đương với 35,81% số 
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.019.222 cổ phiếu, tương đương với 63,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 22.800 cổ phiếu, tương đương với 0,71% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.147.100 cổ phiếu, tương đương với 35,97 % 
số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

7. Về vấn đề khác: Tạm không hạch toán tiền lãi phạt thuế kể từ năm 2016 do hiện 
nay Ngân sách Nhà nước đang nợ trực tiếp và nợ gián tiếp Công ty khoảng 72 tỷ đồng. 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.047.222 cổ phiếu, tương đương với 64,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 21.900 cổ phiếu, tương đương với 0,69% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 35,12% số 
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông 
uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT: 
1. Ông Trần Thanh Phán- Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị 

quyết.Trình tự giải quyết các nội dung chương trình của Đại hội đã được thay đổi so 
với chương trình ban đầu để tiện cho việc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.Thư 
ký đề nghị được sắp xếp các nội dung của Nghị quyết theo nội dung chương trình 
họp để các cổ đông tiện theo dõi. 

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp, Nghị 
quyết, với tỷ lệ như sau:  

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp. 
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 %. 
- Số phiếu không ý kiến: 0%. 



 

 

3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Từ Duẩn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế 
mạc Đại hội. 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Điện 
nhẹ viễn thông bế mạc lúc 11giờ 45 ngày 22 tháng 7 năm 2016. 

THƯ KÝ 
 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỌA 

 

TRẦN THANH PHÁN CHỦ TỊCH HĐQT 
NGUYỄN TỪ DUẨN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                    Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 
 

1. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây: 
- Ông Phạm Văn Kha, trưởng ban 
- Bà Võ Thị Thuý Nga, ủy viên 
- Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, ủy viên 

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.  
Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu thông qua các vấn đề bao gồm: 40 đại biểu 

- Tổng số phiếu phát ra là: 40 phiếu tương ứng với 3.189.122 CP 
- Tổng số phiếu thu về là : 40 phiếu tương ứng với 3.189.122 CP 
- Số phiếu hợp lệ là: 40 phiếu tương ứng với 3.189.122 CP 
- Số phiếu không hợp lệ là: 40 phiếu tương ứng với 3.189.122 CP 

3. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: 
3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.142.322 cổ phiếu, tương đương với 98,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 26.000 cổ phiếu, tương đương với 0,82% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.2. Báo cáo tài chính năm 2015; 
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị. 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 



 

 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban 
kiểm soát; 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
3.168.322 cổ phiếu, tương đương với 99,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 20.800 cổ phiếu, tương đương với 0,65 % số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.5. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.047.222 cổ phiếu, tương đương với 64,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 1.141.900 cổ phiếu, tương đương với 35,81% số 
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phiếu, tương đương với 0 % số cổ phần có 
quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.019.222 cổ phiếu, tương đương với 63,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 22.800 cổ phiếu, tương đương với 0,71% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.147.100 cổ phiếu, tương đương với 35,97 % 
số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

3.7. Về vấn đề khác: Tạm không hạch toán tiền lãi phạt thuế kể từ năm 2016 do hiện 
nay Ngân sách Nhà nước đang nợ trực tiếp và nợ gián tiếp Công ty khoảng 72 tỷ đồng. 

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 
2.047.222 cổ phiếu, tương đương với 64,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 
hội; 

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 21.900 cổ phiếu, tương đương với 0,69% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 



 

 

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.120.000 cổ phiếu, tương đương với 35,12% số 
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 

4. Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội 
biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 22 tháng 7 năm 2016. 
 

T/M BAN TỔ CHỨC 
CHỦ TỌA 

 
Nguyễn Từ Duẩn 

T/M BAN KIỂM PHIẾU 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

Phạm Văn Kha 
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