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DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 

 
- Căn cứ Luât Doanh nghiêp số 60/2015/QH 11 ngày 29/11/2015; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây dựng CONINCO. 

 

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2015, Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm 

định xây dựng CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 

 

Thời gian: 9h00 – 11h15 ngày 05/05/2015 

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng – HN  

Tổng số tham dự ……….. cổ đông ………….sở hữu số cổ phần………..cổ phần, tỷ lệ 

tham dự là ……………. Đại hội đủ kiều kiện diễn ra một cách hợp lệ.   

 

 

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ 

 

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2014 đã được kiểm toán như sau:  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 267.921.773.486 đồng 

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV:   39.689.217.811 đồng 

 

2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2014 và Phương án SXKD năm 2015,  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

Mức chia cổ tức năm 2014 : 6,8%/năm  bằng 2.994.000.000 đồng, trong đó:  

- 11 tháng x 12,56%/năm x 2.200.000CP = 2.533.000.000 đồng 

- 01 tháng x 12.56% năm x 4.400.000CP =    461.000.000 đồng 

Phương án SXDK năm 2015:  

Doanh thu và thu nhập khác: 210.000.000.000 đồng 

Lợi nhuận: 11.000.000.000 đồng 

 

3. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

 

4. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty theo Luật DN 68/2014/QH13 có 

hiệu lực từ ngày 01/07/2015  

Ủy quyền cho HĐQT:  

- Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và quyết định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ 

nhằm phù hợp với quy định của Pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong quá trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung.  

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi bổ sung theo 

quy định.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  



5. Thông qua việc đưa cổ phiếu Công ty giao dịch tại sàn UPCOM 

- Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và 

kiểm định xây dựng – CONINCO lên giao dịch trên Thị trường Upcom.  

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các 

thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch theo quy định. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

 

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Phê chuẩn miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát:  

- Vũ Hồng Vân  

- Nguyễn Bá Cứu  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

 

7. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:  

 

TT Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ % Kết quả  

1 Lê Minh Hoàng    

2 Nguyễn Tiến Doát     

3 …    

 

8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc triển khai đầu 

tư Dự án Xuân Phương Garden 

- Tiếp tục triển khai dự án Đầu tư Khu văn phòng, nhà ở và Dịch vụ công cộng – 

Xuân Phương Garden – Địa điểm: Phường Phương Canh – Quận Nam Từ Liêm – Hà 

Nội  

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tăng lỷ lệ góp vốn 

của Công ty tại dự án từ 25% hiện nay lên 50% vốn thực hiện dự án.  

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……………. Phiếu bằng ……….%  

 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các nghị quyết đã 

được thông qua.  

 
  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

     

 

 


