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DAr HQr EONG CO DoNG THIIoNG NIEN NAM 2022

COXC TY CO PHAN XAY DTING DIC HOLDINGS

DAr Hgr DONG Co BONC

- Cdn cri Lu{t Doanh nghiQp sO SS|ZOZO/QHI4 dusc Qu6c hQi nu6c CQng hda XA hQi

Cht nghia Vi6t Nam kh6a XIV, ky hqp thri 9 th6ng qua ngdy 17 thitng 06 ndm 2020;

- Cdn cir Di6u lQ t6 chuc vd hopt dQng cria C6ng ty C6 phAn Xdy dpg DIC Holdings.

- CIn cri nQi dung cdc b6o c6o vd td trinh do HDQT vi Ban di6u hdnh trinh bdy dd

dugc D4i hQi th6ng qua.

- Cdn cu c6c nQi dung th6o lu4n vi bitiu quy6t t4i phi€n hqp E4i hQi <I6ng c6 d6ng

thudng niOn ngdy 22 thdng 04 ndm 2022.

- Cdn cri Bi0n bin hop dAi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni€n nFm2022

Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2022 cria C6ng ty C6 phAn Xdy dyng DIC

Holdings ngity 2210412022 dd th6o lufn vd nh6t tri bi6u quytit th6ng qua c6c quytit nghi

nhu sau :

QUYET NGHI

Ei6u l. Th6ng qua B6o c6o ho4t dQ.rg cria HQi tlilng quin tr! nim 2021 vir phucrng

hufng nhiQm vg nIm 2022. (Kdm theo bao cdo).

x ftit qud bitiu quytit :

Ti l9 t6n thinh ld : 100 % c6 phAn bi6u quy6t

Ei6u 2. Th6ng qua b6o c6o k6t qui ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh n5m 2021 vir kii
ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2022.

( I ) f 6t qui ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh ndm 2021
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I T6ng Sin lugng 800 676 648 8t% tt4 % 561 83% t30 %
2 T6ng Doanh thu 700 621 6t6 88% t32 % 543 87% 140 %

J LN tru6c thu6 52 40 55,4 t07 % 41,4 104 % 180 %

4 LN sau thu0 40 )Z 42,5 106 % 132% JJ r03 % 170 %
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K6 hopch ndm2022

Hgp nh6t Cdng ty me

Kti hoach
(d d6ng)

Ti 19 so v6i
thqc hiQn ndm

2021 (%)

Ktf hoach
(t! dong)

Ti l9 so vdi
thqc hiQn nam

2021 (%)

I T6ng Sin lugng 900 t39 % 815 145 %

2 T6ng Doanh thu 800 r30 % 739 t36 %

3 Lgi nhu4n trudc thu6 65 tt7 % 52 t26 %

4 Lgi nhuQn sau thu0 50 rt& % 42 r27 %

5 C6 tric 7% -10%

(2) Kd ho4ch sin xu6t kinh doanhnilm2022

* K6t qua bitiu quy6t:

Tj'lQ t6n thdnh ld : 100 % c6 phdn bi,3u quytit

Diiiu 3. Th6ng qua b6o c6o tiri chinh ndm202l tluqc ki6m toin
(bao g6m b6o c6o tdi chinh hqp nh6t vi brio crio tdi chinh cta c6ng ty me)

x Ktit quA biOu quy6t:

- Ti 19 t6n thdnh ld : 100 % c6 phAn bi6u quytit

Di6u 4. Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng cria Uy ban ki6m to6n.

- Tht lao, chi phi ho4t <tQng vd lgi ich khiic cria Uy ban ki6m torln;

- T6ng k6t c6c cuQc hgp.

- Ho4t dQng cria Uy ban kiiim torln trong ndm 2021.

- I(rit quA thAm dinh 86o c6o tii chinh, tinh hinh ho4t dQng, tinh hinh tii chinh C6ng fy

ndm202l.
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- ftit qua gi6m s6t <l6i vdi HDQT, T6ng gi6m dtic vir c6c c6n bQ quin ly cria c6ng ty.

- ftit qui d6nh gi6 sp ptrOi hqp ho4t dQng gitra UBKT vdi HDQT, T6ng gi6m d6c va

citc cdnbQ quin lf .

x Ktit qud bitiu q,.ry5t:

Tj' lQ t6n thdnh ld : 100 % c6 phAn biiSu quytit

Didu 5. Th6ng qua phuong 6n phffn ptr6i lgi nhu$n nilm2021.

Trong d6: - Lgi nhu4nndm 2021 :

- Lgi nhu4n c6c ndm trudc con l4i :

2 - Phdn phili vdo cdc qu! :
* Chia c6 tric blng c6 phitiu cho c6 d6ng, v6i ty lQ

b6ng 5 oh v6n<Ii6u lq :

* QuI Phric lqi @ting 5% lqt nhuQn ndm 2021) :

* Qu} khen thuon g (bing 10 % lqi nhusn ndm 202 t) :

* QuI diu tu ph6t tri6n (bins 5% lqi nhuQn ndm

2021):

3 - Lqi nhuQn Ad Ui chta phdn pn6i :

34.888.587.261

32.957.657.499

1.930.929.762

31.591.s31.s00
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Giao cho HEQT vir Ban di6u hdnh C6ng ty thr,rc hiQn crlc thri tgc ph6t hinh c6 phitiu de chi

tr6 c6 tr?c cho cd d6ng theo dring quy dinh hiQn hdnh.

* Ktit qui biiiu q.ry6t :

- Ti 19 trln thdnh ld: 99,97 % c6 phin bi6u quy6t

- Kh6ng c6 y kitin li : 0,03 % c6 phin bitiu quy6t

Di6u 6. Thdng qua phuong 6n phit hirnh c6 phi6u tri cO tric nim 2021.

1. Lo4i cO phi6u: C6 phitiu ph6 th6ng.

2, MQnh gi6 c6 phi6u : 10.000 d6ng/c6 phiilu.

3. Viin tli6u lQ hiQn t4i : 500.000.000.000 d6ng.

4. Sii tuqng c6 phi6u dang luu hirnh : 50.000.000 c6 phi6u.

5. Sti luqng c6 phi6u dH ki5n ph6t hinh : 2.500.000 c6 phi6u

6. Tdng gi6 tri phit hirnh dU ki6n (theo mQnh gid) :25.000.000.000 d6ng.

7. Ngudn v6n phit hinh: Tt lqi nhufln sau thu6 ctia C6ng ty (theo Bdo cdo tdi chinh

ndm 2021 dd kiAm rcdn).

8. Ti l. tri c6 t{rc z 5o/o

g. Otii tuqng phit hinh: Toin bg CO d6ng hiQn htu c6 t6n trong danh srich t4i ngiy
chtit danh s6ch c6 d6ng 116 thgc hiQn quydn.

10. Phuong thftc ph6t hinh:



. Ti' le thpc hiQn: 20:1

. Phuong thirc thpc hiQn:

T4i ngdy ch5t danh s6ch c6 <l6ng dugc huong quyOn, m5i cO d6ng so hiru 01 c6 phi6u

thi c6 01 quytin, rj'lQ ph6n bd quy6n ld20:1, nghia li 20 quy€n sC dugc chia th0m 01
a ,.i

co pnreu m6i ph6t hdnh. SO c6 phitlu mdi nhfln dugc sE dugc ldm tr6n d5n hdng don

vi, phAn 16 thpp ph6n (n6u c6) sE hriy bo, kh6ng ph6t hdnh.

Vi dU: Tai ngdy ch6t danh siich, c6 ddng A so hiru 108 c6 phi6u, theo ty lQ thyc hiQn

quydn 20: I (tucrng duong 5%), cd d6ng A dugc nh4n le (108/20) x 1 : 5,4 c6 phiiiu.

Theo quy dinh vC viQc xu ly c6 phitfu 16 thi 6ng A se dugc nh4n 5 c6 phi6u, 0,4 cd

phitiu 16 se bihty bo.

1 1. Thcri gian thqc hiQn dB ki6n: Quy 212022. Trong thdi han 45 ngdy k0 tir ngdy

UBCKNN th6ng b6o v0 viQc nhfn dugc dAy dfr tai HQu brio cfo phithinh cd phi6u.

l2.Ddngkf luu kf vir niOm yet UO sung: Sri c6 phitiu ph6t hdnh dC tra cO tric cho c6

d6ng hiQn hfru sE dugc ding ky luu ky tai Trung tim Luu ky Chrmg kho6n ViQt Nam

vd ni6m yet b6 sung t4i So Giao dich Chring kho6n Tp. HO Chi Minh (HOSE) ngay

sau khi hoin t6t viQc ph6t hdnh phu hgp vdi quy dinh phrlp luat.

13. Uy quydn cho HDQT quy6t d!nh:
. Thdi ditlm cu thiS thgc hiqn viec ph6t hdnh sau khi dugc Uy ban chimg kho6n Nhd

, ,i
nu6c chdp thu4n;

. Thgc hiQn c6c thri tuc cAn thi6t li6n quan d6n viQc hoin t6t ph6t hinh c6 phi{iu dC tra

cO tuc ndm 2021, c6c thri tpc ddng ky luu ky, ni6m y6t UO sung s6 c6 phi6u ph6t hinh

th6m t4i Trung tdm Luu ky Chung kho6n ViQt Nam vd Sd Giao dich Chtmg kho6n

Tp. H6 Chi Minh (HOSE) theo dring qui dfnh cira Didu lQ C6ng U vi Ph5p lupt hiQn

hanh;
. Thpc hiQn Sua aOi, UO sung Didu lQ C6ng ty li6n quan t6i viQc thay d6i muc vtin diOu

lQ sau khi hodn t6t Oqt phrit hdnh vd brio crio DHDCE t4i cuQc hqp gAn nh6t, thay d6i

ddng ky kinh doanh v6i mric vtin diOu lq mdi sau khi ph6t hinh.

* Ktit qui bi6u quy6t :

- Ti 19 t6n thinh ld : 99,988 % c6 phAn bi6u quytit

- Kh6ng t6n thdnh li : 0,012 % c6 phin bi6u quytit

Eidu 7. Th6ng qua phuong rln phit hirnh trii phiiiu ri6ng 16 nim 2022.

TOn tr6i phitiu

Lo4i tr6i phiiiu

: Tr6i phi6u C6ng ty CP Xdy dpg DIC Holdings

: Triiphitiu kh6ng chuy6n d6i, kh6ng kdm chimg
L...

quyOn, c6 tdi sin dim bio.
: Ph6t hinh ri6ng 16

: D6ng ViQt Nam.

: 100.000 d6ng/tr6i phitiu

: 5.000.000 Tr6i phitiu.

: 500.000.000.000 \rND (Nam tr[m tj'd6ng)

Hinh thric ph6t hanh

E6ng tiOn ph6t hdnh

MQnh gi6

T6ng s6 tr6i phiiSu phrit hinh
T6ng gi6 triph6t hdnh
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Gi6 ph6t hdnh

Thcri h4n tr6i phitiu

Dqt ph6t henh

Hinh thric tr6i phi6u

Thoi gian phdn phtii dg kitin

Otiitucrng chho b6n

Mpc dich ph6t hdnh:

: l00o/o mQnh ei|Triiphi6u
: 3 - 5 ndm (T* ndm thu 3 doanh nghiQp duqc ph'ip mua

lsi traoc thdi hqn)

: 3 dqt (dqt 1 :200 ty; dqt2 :150 fI; dqt 3 : 150 fi)
: Ghi s6

: Dgt 1 th6ng 512022; dgt2 thitng 1012022;

dqt 3 th6ng 412023

: Nhi dAu tu chring kho6n chuy6n nghiQp

: DAu tu dg 5n Chung cu Chi linh Center vir dp rin

Chung cu cao ting t4i Marine CitY.

Dai h6i rldne c6 d6ne riv ouvdn cho HDOT

- Tri6n khai phuong 6n.chio b6n chi ti6t; LUa chgn thdi ditim thich hqp; Tim ki6m vd lqa

chgn nhd diu tu;kh6i luo. ng chdo b6n vi lii su6t cg thO cho.tung nhi dQu tu; thucrng

th6o c6c diOu kho6n li0n quan tltin hqp d6ng ph6t henh tr6i phii5u vdi nhd dAu tu.

- ThUc hiQn c6c thir tpc ddng lqi chdo b6n theo phuong in dd dugc ph6 duyQt,. chinh sua

ho{c thay d6i phuon g 6n phtt hdnh n6u th6y c6 lgi cho doanh nghiQp vd dC viQc ph6t

hdnh tr6i phi6u thdnh c6ng (phu hqp v6i quy dfnh cria ph6p lu4t).

- Q.ryi5t dinh phdn b6 ngu6n v6n tr6i phitiu cho c6c dp.6n phy hqp v6i nhu cdu sri dUng,

Oieu cninn mpc dich rI aprrg vtin trong trudng hqp cAn thitit, ddm b6o ngu6n v6n dugc

sri dpng ttii uu vd hiQu qu6.

* Ktit qui biiSu quy6t :

- Ti 19 trln thinh ld : gg,g7 % c6 phAn bi6u quyi5t

- Kh6ng c6 y ki6n ld : 0,03 % c6 phAn bi6u quy6t

Didu 8. Th6ng qua b6o c6o tinh hinh thqc hiQn crlc dq 5n nirm 2021vn k6 ho4ch tliu tu
c6c dg 6n nIm 2022.0y q,ryii, cho HDQT dugc ph6 duyQt dg 6n, thgc hiQn cic bu6c

vir thri tgc tliu tu, kf k6t c6c hii so, vin bin,li6n quan. (Kdm theo bdo cdo)

* K6t qu6 bi6u quytlt :

- Ti 19 t6n thdnh li : 99,97 % c6 phin biOu quytit

- Khdng c6 y kiifn li : 0,03 yo c6 phAn bi6u quytit

Didu 9. Th6ng qua kf hgp tliing hqp tic tIAu tu vfi DIC Corp

Eai hQi th6ng qua dq th6o hqp d6ng: "Hgp t6c DAu tu dU 6n Chung cu Chi Linh Center", vdi

mQt s6 di6u khoin chinh nhu sau:

prEu 1; D6r T(IQNG CUA HQP DONG
^:'t'ong cdng ty CP diu tu phdt trtdn Xay dryng (DIC Corp).ld Chil diu tu Dw dn khu

Truig fi; Chl Ltnh ding y hW tac voi C6ng ty cd phin Xdy dqms DIC Holdings
(DICcons) dd DICcons diu ta thi c6ng xay &tng dU dn "Chung cu A2-l (Chi Linh

Center) "
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Căn cứ kết quả thực hiện Hợp đồng này và nhu cầu của DICcons, hai bên thống nhất 
ngay sau khi đủ điều kiện để chuyển nhượng Dự án và DICcons đáp ứng các yêu cầu 
theo quy định của Pháp luật, DIC Corp có trách nhiệm trình các cơ quan có thẩm quyền 
và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án cho DICcons. 
ĐIỀU 2: MẶT BẰNG DỰ ÁN VÀ TỔNG SỐ VỐN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ  
- Dự án đầu tư xây dựng “Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)” với diện tích 7.482,07 m2  
- Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án dự kiến: 1.289,9 tỷ đồng 
- Quy mô đầu tư xây dựng: Cao 25 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 94.073,74m2, gồm 
595 căn hộ. (số tầng thương mại dịch vụ: 5 tầng, 20 tầng căn hộ, 01 tầng tum, 2,5 tầng 
hầm). Chiều cao 90,2m. 
- Thời gian thực hiện: 2022 ÷ 2024. 
ĐIỀU 3: GÓP VỐN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 
- DICcons sẽ góp vốn bằng toàn bộ giá trị đầu tư xây dựng công trình và toàn bộ giá trị 
quyền sử dụng đất; 
- DIC Corp góp vốn bằng các khoản chi phí đã thực hiện và các khoản vốn góp bằng 
tiền trong quá trình đầu tư dự án. Các Bên thống nhất sẽ cùng nhau xác định giá trị cụ 
thể các khoản vốn góp này khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án;  
- Kết quả kinh doanh được phân chia theo tỷ lệ góp vốn thực tế. Tỷ lệ vốn góp dự kiến 
của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings  là 99,5%, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư 
Phát triển Xây dựng là 0,5%.  
ĐIỀU 4: PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN  
- Hai bên thống nhất giao cho DICcons làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ 
các quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án Chung cư A 2-1 với sự hỗ trợ của Bên A 
- DICcons được trực tiếp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của dự án. 
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
- Việc hợp tác sẽ bắt đầu kể từ ngày ký hợp đồng và hết thời hạn hợp tác kể từ ngày 
hoàn thành dự án hoặc chuyển nhượng dự án. Việc hợp tác có thể chấm dứt theo thỏa 
thuận của hai bên tại bất kỳ thời điểm nào. 

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Đại diện là chủ tịch HĐQT) ký kết hợp đồng hợp 
tác đầu tư với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và ký kết hợp 
đồng nhận chuyển nhượng dự án Chung cư Chí linh Center từ DIC Corp khi dự án đủ điều 
kiện chuyển nhượng. 
  * Kết quả biểu quyết :  
     Tỷ lệ tán thành là  : 100 % cổ phần biểu quyết 
 

(Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng            
(DIC Corp) là 17.944.134 cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần còn lại 
tham gia biểu quyết là 24.456.965 cổ phần). 
Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà. 
 

   * Kết quả biểu quyết : 
   - Tỷ lệ tán thành là :  99,988 % cổ phần biểu quyết 
   - Không có ý kiến là : 0,012 % cổ phần biểu quyết 

 
 



Didu ll. Biu b6 sung Bi LO Thu Trang lirm thirnh vi6n HQi tliing quin tri nhiQm ki'IV
(2018-2023).

* Ki5t quA bitiu qry6t 
'

- Ti l9 t6n thdnh ld : 99,958 % c6 phAn bi0u quyiSt

- Kh6ng c6 y kitin ld : 0,042 % c6 phAn biiSu quytit

Di6u 12. Th6ng qua Sfra aai, U6 sung Didu lQ C6ng ty

I - Sfra Didu 6 : V5n tlidu tQ

Trinh EHDCD Uy quyOn cho HDQT thUc hien sria d6i, bd sung Di0u 10 C6ng ty, theo s6

liQu sau khi hodn t6t aqt ph6t hanh c6 phi6u trh c6 tirc n6m 2021.

NQi dung truric tlidu chinh NQi dung sau aid" "tti"t
319.997.580.000 d6ng 525.000.000.000 <16ng (*)

Ghi chfr : (*) Khi phat hdnh cii phiiiu trd c6 uc 2021, cii phi6u ld sd bi b6, so v6n diiu l€ sd

duqc liiy theo s6 thwc td sau phdt hdnh.

2 - Sria tlidu 4 : Nginh ngh6 kinh doanh cria C6ng ty
2.1. Di6u chinh nQi dung ngdnh nghA kinh doanh cria md nginh 6820, chi titit nhu sau :

2.2.86 sung th6m ngdnh nghe kinh doanh cta C6ng ty :

\
E
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6,4

NQi dung trudc tlidu chinh tli6u chinhNQi dung sau

Tu vdn, m6i gi6i, ddu gi6 b6t dQng s6n,
-iLddu gi6 quyOn sri dgng ddt

Chi tidt. M6i gi6i biit d1nl sdn; Dtiu gid biit
dlng sdn; Tu vtin btit dAng sdn

Tu

-

v6n, m6i gi6i, ddu gi6 bdt dQng sdn, d6u gi6

quy6n sri dr;ng d6t

Chi tt€t: M6i gi6i biit dQng sdn; Tuvdn biit dQng san

STT

-

TGn nghnh, ngh6 kinh doanh b6 sung Mfl ngirnh

I
Tr6ng.ciy h?rng ndm kh6c
Chi ti6t: Tr6ng c6y gia vi hdng n[m; Trdng
hdng ndm; Tr6ng ciy hdng nIm khdc con lai

cAy dugc liOu, hu<vng liQu 0t l9

2

-

Tr6ng cAy 6n qua
Chi ti6t: Trdng nho: Trdng cfly [n qui vtng nhiet d6i vir cfln nhi€t doi;
-. :Tr6ng cam, quyt vd c6c lo4i qua c6 rnfri khac; Tr6ng t6,o. mpn v]r c6c

loqi quri cti hat nhu t6o: Trong nhdn. vdi, chdm ch6m; Tr6ng ciy 5n

qua kh6c;

0l2l

a
J

Tr6ng cAy lAu ndm kh6:c

Chi ti6t: Tr6ne cdy cdnh liu nim; Trong cdy l0u ndrn kh6c con lai.
0129

4 Tr6ng rtrng va chdm soc rring cdy than 96 02r0l



* Ktit qu6 bi6u quy6t :

- Ti 19 t6n thdnh ld : 99,958% cd phfrrnbi6u quy6t

- Kh6ng c6 f ki6n li:0,042 % c6 phAn bi6u quy6t

Eidu 13. Th6ng qua thay tl6i m+c tlich sir dUng v6n tir tlqt phit hhnh c6 phi6u ri6ng 16

nilm2021.

* Ktit qui bi0u quy6t :

- Ti le t6n thdnh ld : gg,g7 % cd phAn bi6u quytlt

- Kh6ng c6 y ki6n ld : 0,03 % c6 phAn biiSu quytit

Di6u 14. Th6ng qua b6o c6o k6t qui chi tri tht lao cho HDQT nilm202l vir kii ho4ch

tht lao HDQT ndm 2022

t. f6t oui chi tri tht t-
o vir nhu cin nlm 2021

- KC ho4ch ndm 2021 : 1.315.000.000 tldng
- ftit qu6 chi tri : 1.315.000.000 tl6ng beng k6 hoach

2. K6 hoach chi tri tht tao vi phu cdp nim 2022

)
\
4

:
/
d
7

STT
Mgc dich sir dgng v6n DHDCD nim 2021dlt

ph6 duyQt

Mgc ttich sfr dgng v6n (thay a6i; trintr
DHDCD ndm2022 PhG duYQt

I
Thanh to6n tidn nh6n chuy,5n nhuqng khu d6t

A2-l- TT Chi linh:44,6 t! d6ng.
Thanh to6n ti€n nh4n chuy6n nhuo-ng khu

d6t d2-l- TT Chi linh: 44,6 tf ddng.

2

G6p v6n cho C6ng ty CP vat lieu xdy dgng
DIC dC dAu tu nhd m6y SX cgc b6 t6ng ly tdm:
85 tj'ddng.

Thanh torin tidn mua 88 n6n d6t Long Toirn

- Bd R!a: 6l t! tl6ng.

3 86 sung ngudn v6n luu dQng:48 tj'd6ng 86 sung ngudn v6n luu d6ng: 71,2 ty d6ng.

S

TT
Chrfrc danh

S5
ngudi

Mri'c thtr lao vi phu cdp (DvT : D6ng)

Tht lao 01

th6ng
S6

th6ng
Tht lao 01

nIm/nguoi
T6ng tht lao

01 nIm

I Chri tich HDQT chuy€n tr6ch 1 80.000.000 l3 1.040.000.000 1.040.000.000

2
Ph6 Chir tich HDQT (tham

sia diiu hdnh)
I 1s.000.000 13 195.000.000 195.000.000

J Thinh vi€n HDQT J 12 80.000.000 240.000.000

4 Thu kf HQi d6ng quin tri I t2 35.000.000 35.000.000

T6ng cQng 1.510.000.000



Thit lao hdng thdng cila Cht) tich HEQT chuy€n trdch vd ctta Ph6 Chti tich HDQT ftham gia diiu

hitnh) sau khi itd tril thuii thu nhQp cd nhdn vd cdc khodn trich nQp BHXH, Y td, cdng dodn vd cdc

khodn gidm trit khdc.

Trong d6 :

- Chi trd 100 % thil loo, ltrong vd phq ccip rheo lai hoqch cho HDQT, Ban tliiu hdnh, ndu hodn

thdnh kd hoqch lqi nhuqn hqp nhiit sau thud ir 90% trd lan.

- Chi trd tiii do 80 % thit lao, luong vd phq cdp theo b! hoqch cho HDQT, Bon didu hdnh, ndu

hodn rhdnh tcd hoqch lqi nhuQn hqp nhiit sau thud <90%.

- NAu thttc hi€n vwqt k6 hoqch loi nhudn hqp nh(it sau thud ir 20% trd lAn thi tr{ch thadng 5%

phtin lqi nhuQn sau thud tdng tham cho HQi d6ng qudn tri vd Ban diiu hdnh.

- Niiu thrc hiQn vuqt kd hoqch lqi nhuqn hqp nhiit sau thud fu 30% tr| kn thi trich thuong

t0% phdn lqi nhuqn sau thud tdng thAm cho H\i d6ng qudn tri vd Ban diiu hdnh.

* K6t qu6 bi0u quy6t'

- Ti le t6n thinh ld:99,97o/o cd phdn bi6u quytit

- Kh6ng t6n thinh li : 0,03 % c6 phin bi6u quytit

Di6u 15. Th6ng qua danh s6ch cic tlon vi ki6m toin b6o c6o tiri chinh nilm2022

(1) C6ng ty TNHH Ki6m torin ASC.

(2) C6ng ty TNHH Dich vU Tu v6n Tii chinh f6 toan vd Ki6m to6n Nam ViQt.

(3) Cdng ty TNHH Dich vU Tu v6n Tii chinh Kti to6n vd Ki6m to6n Phia Nam

Ban didu hinh Cdng ty dugc lya chgn vi thuong th6o ky hqp d6ng v6i mQt trong s5 c6c

C6ng ty ki6m to6n tr6n AC n0m to6n biio c6o tii chinh ldm 2022 vi soiit x6t brio c6o tdi

chinh b6n ni6n 6 th6ng dAu n6m 2022. Trong trudng hqp kh6ng ky ktit hqp d6ng dugc vdi
c6c don vi tr6n thi riy quydn cho Ban <lidu narn aC x.r6t mgt dcrn v! ki6m to6n kh6c trong

danh s6ch c6c c6ng ty ki6m to6n dir tti0u kiQn d6 trintr HDQT C6ng ty phe duyQt.

* K6t qud bi6u quy.it'

- Ti l9 t6n thinh lit:99,97 % c6 phAn bi6u quytit

- Kh6ng co y kiiin ld : 0,03 % c6 phAn biAu quy6t

Di6u 16. Th6ng qua ngh!quy6t tlai hQi

- Nghi quy6t dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni0n ctra C6ng ty Cd phin Xdy

dpg DIC Holdings th6ng qua.

- Nghi quy6t ndy c6 hiqu lUc kti tu ngdy 2210412022.

- HDQT, Ban iliAu hnnh C6ng ty vd cac c6 d6ng c6 tr6ch nhiQm tri6n khai thpc hiQn co

hiQu qui cao nh6t tinh thdn vd nQi dung nghi quytit nny. Nghi q,ly6t dugc c6ng b6 trOn

c6c k6nh th6ng tin d4i chring cta co quan quin ly chimg khorin vd trang website cia

c6ng ty tai dia chi http:i/di ccons.vn
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T/M DAI HQI DONG CO DONG THUONG NIEN

THU KV HQI TQA DAI HQI

Bti Dinh Phong Trffn T.N.T Phuqng

Noi nhan :

- Cd d6ng c6ng tY, CBTT

- UBCKNN/SGDCKTP,HCM

- HDQT, BanTGD, UBKT

- Lmt HSDH.

LO Dinh Th5ng
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