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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

 

Số:         /NQ- ĐHĐCĐ-DNC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI 

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 

Căn cứ: 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 

21/04/2022;  

Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số .... /BBKP-ĐHĐCĐ-DNC ngày 

29/11/2022. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:  

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nội dung Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2021  4.405.281.628 

2 Trích các quỹ  1.866.771.339 

 2.1    Quỹ đầu tư phát triển 5% 451.007.113 

2.2 Quỹ khen thưởng  5% 451.007.113 

2.3 Quỹ phúc lợi  3% 270.604.268 

2.4 Quỹ thưởng cho người quản lý  113.750.000 

2.5 Quỹ công tác xã hội, cộng đồng 2% 180.402.845 

2.6 Quỹ thưởng các bên hữu quan  400.000.000 

3 Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ  2.538.510.289 

4 Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang  8.275.584.154 

5 Chia cổ tức  0% 0 

6 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau  10.814.094.443 

DỰ THẢO 
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Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau: 

- Doanh thu:      146.000 triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:    (16.950) triệu đồng. 

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau: 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:      2.500 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản:     3.500 triệu đồng. 

Điều 4. Điều khoản thi hành. 

 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật 

liệu Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.  

 Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông, Ban Tổng Giám 

đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức 

triển khai thực hiện theo thâm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty.   

 

 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội; 

- Website công ty; 

- Lưu VP. 

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

Trương Cường  

 


		2022-11-17T19:27:19+0700
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai




