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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CPXD SỐ 11
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản số
/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua:
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm
toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch
SXKD năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số
nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều
hành của Tổng giám đốc năm 2019;
Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau:
Các chỉ tiêu chủ yếu
Giá trị sản lượng
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Thu nhập bình quân
Cổ tức

Đ.vị tính
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
Tr.đồng
%

TH năm 2019
0
3.401
-12.019
6,000
0

KH năm 2020
0
3.405
-10.500
6,000
0

% so với năm
2019
0
100,1
114
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Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công
ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông
qua Phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:
+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:

-12.019.832.875 đồng.

+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại:

-120.521.579.060 đồng.

Tổng:

-132.541.411.935 đồng.

+ Chia cổ tức cho các cổ đông:

0,0 đồng.

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
không chuyên trách:
- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí
kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không
chuyên trách năm 2020:
Do kế hoạch SXKD năm 2020 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty sẽ là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0
đồng (không đồng)

Điều 5: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
gồm:
-

Công ty …

-

Công ty …

-

Công ty …

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong
danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để để kiểm toán báo cáo tài của
Công ty cổ phần xây dựng số 11 trong năm 2020.
Điều 7: Điều khoản thi hành
Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có
hiệu lực thi hành từ ngày …..../04/2020.
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Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao
động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà nội (để báo cáo);
-Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ và
các phòng ban chức năng có liên quan;
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