COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Soá: 01/NQ-ÑHÑCÑ

Dó An, ngaøy 29 thaùng 03 naêm 2014

NGHÒ QUYEÁT
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG NAÊM 2014
Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty;
Caên cöù chöông trình vaø vaên kieän Ñaïi hoäi ñaõ ñöôïc ÑHÑCÑ thoâng qua;
Hoâm ngaøy, ngaøy 29 thaùng 3 naêm 2014, Coâng ty coå phaàn Ñaù Nuùi Nhoû tieán
haønh ÑHÑCÑ thöôøng nieân naêm 2014. Ñaïi hoäi ñöôïc tieán haønh töø 8 giôø ñeán 10
giôø 30 cuøng ngaøy, qua yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc coå ñoâng, Ñoaøn chuû tòch toång
keát Nghò quyeát trình ÑHÑCÑ quyeát nghò caùc vaán ñeà sau:
1. Vaán ñeà thöù nhaát:
Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt động
SX-KD năm 2013, báo cáo phương hướng nhiêm vụ SXKD năm 2014, báo
cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động BKS, báo cáo tài chính năm
2013 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2014
như sau:
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1 Ñaù khai thaùc
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3.250.000
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2 Ñaù cheá bieán
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2.450.000
3 Giaù trò saûn xuaát haøng hoùa
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336.471.881
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82.172.301
6 Giao noäp ngaân saùch
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79.623.222
(Tyû leä bieåu quyeát 100 %).
2. Vaán ñeà thöù 2:
Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các
quỹ năm 2013 theo nội dung tờ trình số 01, trong đó mức chia cổ tức năm
2013 bằng tiền mặt là 66% (Tỷ lệ biểu quyết 100 %)
3. Vaán ñeà thöù 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức
năm 2014 như sau:
Möùc trích % thu
nhaäp roøng sau thueá
- 15%
- 5%
- 1,5%

Ñoái töôïng ñöôïc trích
- Quyõ ñaàu tö phaùt trieån.
- Quyõ khen thöôûng – phuùc lôïi.
- Quyõ thuø lao HÑQT vaø BKS.

- 1,5%
- Quyõ thöôûng cho Ban quaûn lyù ñieàu haønh coâng ty.
- 77%
- Quyõ chia coå töùc
Mức chia cổ tức bằng tiền mặt từ 40% đến 60%

(Tyû leä bieåu quyeát 100%).
4. Vaán ñeà thöù 4:
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán
để kiểm tra tài chính năm 2014 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02 (Tỷ lệ
biểu quyết 100%).
5. Vaán ñeà thöù 5:
Đại hội thống nhất giao HĐQT bán hết 466.175 cổ phiếu quỹ, sau đó phát
hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn lưu động
và tăng vốn điều lệ lên 131.522.620.000 đồng theo nội dung tờ trình số 03 (Tỷ
lệ biểu quyết 100%).
6. Vaán ñeà thöù 6:
Đại hội thống nhất giao HĐQT nghiên cứu đầu tư thêm ngành nghề vật liệu
xây dựng không nung, dự án cung cấp nước sạch sau khi đóng cử mỏ. (Tỷ lệ
biểu quyết 100%).
Treân ñaây laø Nghò quyeát ÑHÑCÑ naêm 2014 nhieäm kyø II (2011-2015), ñaõ
ñöôïc ÑHÑCÑ ñoàng thuaän thoâng qua. Ñeà nghò caùc oâng (baø )thaønh vieân
HÑQT, Ban giaùm ñoác, Ban kieåm soaùt vaø caùc coå ñoâng coâng ty coù traùch
nhieäm thi haønh Nghò quyeát naøy.
ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG NAÊM 2014
T/M. ÑOAØN CHUÛ TÒCH
(Đã ký)

Nôi nhaän:
- Sôû GDCK TP HCM
- HÑQT, Giaùm ñoác
- Ban kieåm soaùt
- Website c.ty, caùc coå ñoâng.
- Löu

MAI VAÊN CHAÙNH

