
  

 

     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  XÂY L ẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN                                                                                                                                   
          
        Số :   39 / NQ - ðHðCð                                                             Vinh, ngày 10 tháng 4 năm 2009 

 
NGHỊ QUYẾT  

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGH Ệ AN 
 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An ñã 

ñược ðại hội ñồng cổ ñông bất thường thông qua ngày 21/11/2007; 

- Căn cứ vào biên bản ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2009 ngày 10 tháng 4 năm 

2009 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, ðại hội ñồng cổ ñông 

thường niên năm 2009 ñã thống nhất thông qua các nội dung chính sau: 
 

 - Về báo cáo hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ kinh 
doanh năm 2009 

 

ðại hội ñồng cổ ñông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2008 ñã 
ñược kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế:  

 

STT Chỉ tiêu ðơn   
vị 

KH  
ñiều 

chỉnh 
năm 
2008 

Kết quả 
thực hiện 
năm 2008 

%  ñạt 
ñược so 
với KH  

%  ñạt ñược 
so với năm 

2007 
 

1. Giá trị sản lượng tỷ ñồng 160 185,423 116% 233% 

2. Doanh thu tỷ ñồng 144 173,092 120% 231,6% 

3. 
Vốn ñiều lệ bình 
quân/năm 

tỷ ñồng 45 45 100% 100% 

4. Lợi nhuận trước thuế tỷ ñồng 5,76 7,336 127% 305,6% 

5. 
Tỷ suất lợi nhuận trước 
thuế/ VðL 

% 12,8 16,30 127% 305,2% 

6. Lợi nhuận sau thuế tỷ ñồng 4,96 6,309 127% 304,8% 

7. 
Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế/ vốn ñiều lệ 

% 11 14,02 127,5% 304,8% 

8. Tỷ lệ chia cổ tức % 8 10 125% 117,6% 

9. 

Tổng số thuế và các 
khoản khác phát sinh 
phải nộp NSNN 

Tỷ 

ñồng 
7,5 6,026 80,35% 113,7% 



  

 

10. 

Tổng mức vốn ñầu tư 
XDCB, ðTTC & mua 
sắm TSCð 
- ðầu tư XDCB 
- ðầu tư mua sắm thiết bị 

Tỷ 

ñồng 

 

120 

 

 

 

 

41,146 

6,72 

34,426 

 

 

34,3 % 

 

 

 

 

11. 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

Triệu 

ñồng 
3,0 3,0 100% 150% 

 

- ðại hội ñồng cổ ñông nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 
2009 với các chỉ tiêu như sau: 

 

STT Chỉ tiêu ðVT K ế hoạch năm 2009 

1 2 3 4 
I Các chỉ tiêu về sản lượng  Tỷ ñồng 290,0 
1 Xây lắp  Tỷ ñồng  272,0 

2 Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng  16,0 

 3 Hoạt ñộng khác  Tỷ ñồng   2,0 

II Các chỉ tiêu về tài chính    

1 

Vốn chủ sở hữu trong ñó:    

 - Vốn ñiều lệ   Tỷ ñồng  100 

 - Tỷ lệ tham gia của PVC  %  51% 

2 Tổng doanh thu  Tỷ ñồng  260,10 
a Xây lắp  Tỷ ñồng       244,30 

b Sản xuất công nghiệp  Tỷ ñồng        13,800 

c  Hoạt ñộng khác   Tỷ ñồng       2,000 

3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ ñồng    10,40 

4 Thuế và các khoản phải nộp NS  Tỷ ñồng    11,70 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VðL  %  14,35 

6 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ ñồng     9,10 

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VðL  %  12,56 

7 Tỷ lệ chia cổ tức  %       7,5 % 

8 Lương bình quân Triệu ñồng 3,50 

9 Kế hoạch ñào tạo Tỷ ñồng      0,2494 
 

- Thông qua báo cáo hoạt ñộng của HðQT năm 2008 và KH hoạt ñộng năm 2009. 
           ðại hội ñồng cổ ñông công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua báo 

cáo hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị năm 2008 và kế hoạch hoạt ñộng năm 2009.  
 

 



  

 

- Thông qua báo cáo hoạt ñộng của ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch hoạt ñộng năm 

2009. 
             ðại hội ñồng cổ ñông công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua 

báo cáo hoạt ñộng của Ban kiểm soát năm 2008. 

- Thông qua báo cáo tình hình các dự án ñã tri ển khai, các dự án chuẩn bị ñầu tư, dự án 
xem xét ñầu tư: 

1. ðại hội cổ ñông công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua bản 

báo cáo tình hình thực hiện các dự án ñã triển khai trong năm 2008. 

2. Các dự án chuẩn bị ñầu tư : 
2.1. Dự án ñầu tư nâng cao năng lực thiết bị năm 2009 

 Tổng mức ñầu tư: 35 tỷ ñồng, trong ñó: 
Vốn tự có 15% = 5,25 tỷ ñồng 

 Vốn vay 85% = 29,75 tỷ ñồng 
Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 14,77%/năm. 

2.2. Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai 
 Tổng mức ñầu tư: 20 tỷ ñồng 
 Vốn tự có 15% =  3 tỷ ñồng 
 Vốn vay 85% = 17 tỷ ñồng 
 Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 27%/năm. 

2.3. Dự án ñầu tư xây dựng chung cư, nhà liền kề tại thành phố Vinh 

Tổng mức ñầu tư: 105 tỷ ñồng 
 Vốn tự có 20% = 31,5 tỷ ñồng 
 Vốn huy ñộng từ cán bộ CNV và khách hàng 30% = 31,5 tỷ ñồng 
 Vốn vay: 50% = 52,5 tỷ ñồng;  

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm: 10% 

ðại hội ñồng cổ ñông ñồng ý ñầu tư các dự án trên và ủy quyền cho HðQT thực hiện 

các thủ tục ñầu tư theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

- Thông qua việc sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ Công ty 
 - ðại hội ñồng cổ ñông công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông 

qua các nội dung sửa ñổi, bổ sung các ñiều khoản của ðiều lệ Công ty ñể phù hợp với ðiều lệ 

mẫu áp dụng ñối với các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán /Trung tâm Giao 

dịch chứng khoán. 

- ðại hội nhất trí ðiều lệ sửa ñổi năm 2009 của công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An sẽ 

thay thế cho ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng ñã ñược thông qua ngày 07/6/2008.                                   

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau: 

- Doanh thu:        173.092.645.221 ñồng. 

- Lợi nhuận trươc thuế:      7.336.962.100 ñồng. 

- Lợi nhuận sau thuế:     6.309.603.657 ñồng 

- Trích lập các quỹ:                                        6.309.603.657 ñồng. 



  

 

Trong ñó: 

- Quỹ ñầu tư phát triển                                          1.153.366.767 ñồng 

Trích lập 2% LN:      126.192.073 ñồng 

Bổ sung thuế TNDN ñược miễn giảm:  1.027.174.694 ñồng 

- Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận :    315.480.183 ñồng 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,4% LN:                           340.756.707 ñồng 

- Số tiền chia cổ tức với tỷ lệ 10%/năm:              4.500.000.000 ñồng 

- Thông qua báo cáo thù lao của Hội ñồng quản tr ị và Ban kiểm soát năm 2008 và mức 
thù lao năm 2009 như sau: 

ðại hội ñồng cổ ñông nhất trí thông qua tổng thù lao của Hội ñồng quản trị và Ban kiểm 

soát năm 2008 ñã chi: 

- Chi phí Hội ñồng quản trị: 116.100.000 ñồng. 

- Chi phí Ban kiểm soát: 54.400.000 ñồng. 

Trong ñó: 

+ Thù lao cho thành viên Hội ñồng quản trị: 2 triệu ñồng/người/tháng. 

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 1,5 triệu ñồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách: 01 triệu ñồng/người/tháng. 

Phương án thù lao Hội ñồng quản tr ị, Ban kiểm soát năm 2009 : 
+ Thù lao chuyên trách HðQT ( Tổng thu nhập ) : 15 ñồng/tháng. 

+ Thù lao cho thành viên HðQT không chuyên trách : 02 triệu ñồng/người/tháng. 

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát 1,5 triệu ñồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát không 

chuyên trách: 01 triệu ñồng/người/tháng. 

Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2009 là 350 triệu ñồng 

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2009:  

Công ty TNHH ki ểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC. 
ðịa chỉ: Số 9, lô 1A ñường Trung Yên phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội. 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ từ 45 tỷ ñồng lên 100 tỷ 

ñồng. 
- ðại hội ñồng cổ ñông Công ty CP xây dựng dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua 

phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn ñiều lệ từ 45 tỷ ñồng lên 100 tỷ ñồng như sau: 

Phát hành cho cổ ñông hiện hữu 
Khối lượng dự kiến phát hành : 5.500.000 cổ phần. 
Giá phát hành   : 10.000 ñồng/CP 
Tổng mệnh giá   : 55.000.000.000 ñồng.  
Bằng chữ    : Năm mươi lăm  tỷ ñồng. 

Tỷ lệ thực hiện: 9:11, một cổ phiếu là một quyền mua và cổ ñông sở hữu 9 quyền mua 
sẽ ñược mua 11 cổ phiếu mới, với mệnh giá 10.000 ñồng/CP. Cụ thể: 

- ðại hội nhất trí về phương thức xử lý cổ phiếu lẻ ( nếu có ) trong quá trình phân phối 
và số cổ phiếu các cổ ñông không thực hiện quyền:  



  

 

+ ðối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và ñể ñảm bảo không vượt 
quá số lượng phát hành cũng như thuận tiện trong việc giao dịch khi niêm yết, số lượng cổ 
phần phát hành thêm mà cổ ñông sở hữu quyền ñược mua sẽ ñược làm tròn xuống ñến hàng 
chục. 

+ Toàn bộ cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu cổ ñông hiện hữu không mua hết sẽ ủy 
quyền toàn bộ cho Hội ñồng Quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp cho các cán bộ giữ vị 
trí chủ chốt, các CBCNV trong toàn công ty theo chức danh công việc của từng người. Khi xác 
ñịnh chính xác số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ ñông không thực hiện quyền, Hội ñồng quản trị, 
Ban Tổng giám ñốc và Công ñoàn Công ty sẽ tiến hành họp ñể thống nhất danh sách CBCNV 
và số lượng cổ phần ñược phân phối tiếp với mức giá 10.000 ñồng/cổ phần. 

- ðại hội nhất trí niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn thành 
việc tăng vốn ðiều lệ và uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị Công ty làm các thủ tục pháp lý ñể 
niêm yết bổ sung cổ phiếu trên  Sở GDCK Hà Nội. 

- Uỷ quyền cho Hội ñồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý ñể tăng vốn ðiều lệ vào 

ñầu quý 3/2008 và  niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội.  

- ðại hội nhất trí về phương án sử dụng vốn thu ñược từ việc phát hành cổ phần tăng 

vốn ñiều lệ  như sau: 

Số tiền thu ñược từ ñợt phát hành là 55.000.000.000 ñồng (năm mươi lăm tỷ ñồng) sẽ 

ñược sử dụng ñể ñầu tư vào các Dự án như sau:  

-    Dự án KCN Hoàng Mai:    40 tỷ ñồng 
- Dự án Khu chung cư, nhà liền kề:   5 tỷ ñồng 
- Dự án mỏ ñá tại Hoàng Mai:   5 tỷ ñồng 
- Dự án ñầu tư thiết bị 2009:   5 tỷ ñồng 

Tổng:                                                             55 tỷ ñồng  
- Thông qua Hợp ñồng tín dụng ñầu tư và hợp ñồng thế chấp tài sản hình thành trong 

tương lai. 
- ðại hội ñồng cổ ñông Công ty CP xây dựng dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua 

Hợp ñồng tín dụng ñầu tư và hợp ñồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của khu 

Công nghiệp Hoàng Mai giữa ngân hàng phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Nghệ An và 

Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An. 

- ðại hội ñồng cổ ñông ủy quyền cho HðQT thực hiện ký kết các hợp ñồng trên theo 

ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

- Thông qua Biên bản bầu lại Tr ưởng ban kiểm soát Công ty 

ðại hội nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty, 

bà Lê Thị Thuý Hà là thành viên chuyên trách Ban kiểm soát và ông phạm Tiến ðạt là thành 

viên Ban kiểm soát. 

Nghị quyết này ñã ñược thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay. 

Nghị quyết này gồm 06 trang, ñược lập lúc 12 h ngày 10 tháng 4 năm 2009. 



  

 

Các ông ( bà ) thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ ñông Công ty có 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết  này. Giao cho Hội ñồng quản trị, Ban Tổng giám ñốc và Ban 
kiểm soát triển khai theo ñúng quy ñịnh của ðiều lệ công ty CP xây dựng Dầu khí  Nghệ An.  

 
Nơi nhận:                                                                         TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Chủ tịch HðQT TCT: ðể b/cáo                                                      Chủ tịch 
- Tổng giám ñốc TCT : ðể b/cáo 
- TGðCT: ðể thực hiện ; 
- Các uỷ viên HðQT;                                                                   
- Các thành viên BKS; 
- Lưu HðQT, VT. 
                                                                                              Phan Hải Tri ều 

 
 


