
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI H I ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯ NG NIÊN NĂM 2018 

 

Thời gian: bắt đầu từ 9h00 ngày 31/03/2018 

Địa điểm: Hà Nội 
 

TH I GIAN N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HI N 

08h30 - 09h00 Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông BTC và Ban kiểm 
tra tư cách cổ đông 

09h00 - 09h10 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của ĐH 

Khai mạc Đại hội 
BTC và Ban kiểm 
tra tư cách cổ đông 

09h10 – 09h20 Gi i thi u và thông qua: 
- Quy chế làm việc của ĐH 

- Thành phần Đoàn chủ tịch 

Ban tổ chức 

09h20 - 09h30 Gi i thi u và thông qua: 

- Ban thư ký Đại hội  
- Chương trình Đại hội 
- Ban kiểm phiếu 

Chủ tọa Đại hội 

09h30 – 09h45 N i dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018; 

Tổng giám đốc 

09h45 – 09h50 N i dung 2: Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT; Tổng giám đốc 

09h50 – 09h55 N i dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt 
động năm 2018 của HĐQT; 

Chủ tịch HĐQT 

09h55 – 10h00 N i dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 
2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 
phân phối lợi nhuận năm 2018; 

PT Kế toán 

10h00 – 10h05 N i dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để 
kiểm toán BCTC năm 2018; 

PT Kế toán 

10h05 – 10h15 N i dung 6: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Chánh VP 

10h15 – 10h25 N i dung 7: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty 

Chánh VP 

10h25 – 10h45 Thảo luận 

Biểu quyết thông qua các T  trình/Báo cáo 
Chủ tọa Đại hội 

10h45 – 10h55 
Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Thư ký ĐH 

10h55 – 11h00 
Bế mạc Đại hội Chủ tọa Đại hội 

                                                                                                       


	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
	VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
	Kính thưa Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông!
	Ban điều hành PV2 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PV2 như sau:
	1. Tình hình nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017

	- Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tăng trưởng GDP đạt...
	- Đối với thị trường bất động sản, năm 2017, năm 2017 ghi nhận một năm tương đối khó khăn với thị trường nhà ở khi nguồn cung tăng gấp 4 - 5 lần, dẫn đến sự cạnh tranh rất rõ rệt trong từng phân khúc. Trong khi đó, bất động sản công nghiệp và thương m...
	- Về thị trường tài chính, năm 2017 hệ thống tài chính Việt Nam tiếp tục phát triển khá lành mạnh và an toàn, đảm bảo tốt chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp đồng thời duy trì ổn định vĩ mô. Cuối năm 2017...
	2. Những khó khăn, thuận lợi:
	2.1 Khó khăn:

	Việc triển khai các dự án của Công ty trong lĩnh vực đầu tư BĐS do đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên bị ảnh hưởng nhiều bởi quy trình và thủ tục của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước.
	2.2 Thuận lợi:
	3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của PV2

	- Trong năm 2017, PV2 tiếp tục thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi, cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô và triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ mới đảm bảo an toàn vốn như dịch vụ ...
	- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành ...
	- Năm 2017, doanh thu của Công ty là 26,199 tỷ đồng đạt 69,5% kế hoạch năm 2017. Tổng chi phí 21,3 tỷ đồng đạt 61,7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 156,1% so với kế hoạch. Mặc dù cả năm 2017, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạ...
	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của PV2 cụ thể như sau:
	4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã triển khai trong năm 2017
	a. Hoạt động trực tiếp đầu tư bất động sản

	 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép khai thác đất tận thu cho dự án. Hiện tại, PV2 đang tiến hành hạ cốt nền, thu hồi đất và thực hiện các công tác xin chấp th...
	 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi
	Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Do tình hình thị trường BĐS ở Dung Quất chưa khởi sắc và khả năng mua nhà của CBNV nhà máy chưa sẵn sàng nên Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn chưa có chủ trương cụ thể.
	b. Dự án Toà nhà văn phòng tại số 48 đường Trần Duy Hưng – Hà Nội
	c. Dự án tổ hợp dịch vụ văn phòng, thương mại Fortika Trung Yên :
	d. Dự án HTX Đoàn Kết:
	e. Đầu tư căn hộ Khu ngoại giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội:
	f. Các tài sản thu hồi :

	Do một số khách hàng ký hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản với PV2 đã không thực hiện được việc hoàn trả vốn gốc và lợi nhuận theo cam kết của hợp đồng nên PV2 đã thực hiện thu hồi tài sản đảm bảo theo quy định của Hợp đồng, Pháp luật và sang tên P...
	g. Hoạt động thu hồi công nợ:

	- Vụ kiện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sao Đỏ: Ngày 10/08/2017, Chi cục THADS quận Đống Đa đã có quyết định số 64/QĐ-CCTHADS quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sao Đỏ Chí Thành.
	- Vụ kiện Công ty Chí Thành (Hợp đồng góp vốn đầu tư đất tại Khu Đô Thị Mới số 6 – Điện Nam, Điện Ngọc): Do Chi cục THADS thị xã Điện Bàn quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với Công ty Chí Thành nên ngày 15/06/2007, Cục THADS tỉnh Quảng Nam ...
	h. Hoạt động khác:

	Năm 2017, PV2 triển khai cung cấp dịch vụ quản lý vận chuyển bằng xe ô tô, dịch vụ kinh doanh vé tàu ChapaExpress….với doanh thu 21,3 tỷ đồng.
	1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2018

	- Với những nền tảng tích cực của năm 2017, triển vọng nền kinh tế năm 2018 tiếp tục khả quan. Ở trong nước, tổng cung của nền kinh tế được dự báo sẽ cải thiện nhờ hưởng lợi từ các chính sách cải thiện bên cung theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết...
	- Về thị trường tài chính, năm 2018, hệ thống tài chính tiếp tục đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, khoảng 19,3% so với cuối năm 2017. Cơ cấu nguồn cung ứng bền vững hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống TCTD và tăng nguồn trung dài hạn ...
	- Đối với thị trường bất động sản, năm 2018 sẽ chứng kiến sự xuất hiện xu hướng toàn cầu hóa bất động sản, bao gồm cả 2 yếu tố nhà đầu tư trong nước ra mua nhà nước ngoài và người nước ngoài vào mua nhà, đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành đất ...
	2. Những khó khăn, thuận lợi:
	2.1 Khó khăn:

	- Việc thu hồi vốn đối với một số hoạt động đầu tư vẫn còn gặp khó khăn.
	2.2 Thuận lợi:

	- Thị trường tài chính và thị trường bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng phát triển ổn định, bền vững tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
	3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

	- Tập trung triển khai các dự án PV2 đang làm chủ đầu tư.
	- Tiếp tục tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp để tăng nguồn vốn lưu động của công ty hoặc mua lại, tự quản lý khai thác khi giá chuyển nhượng giảm xuống mức kỳ vọng.
	- Tiếp tục tập trung vào công tác thu hồi công nợ, thu hồi tài sản và khai thác xử lý tài sản ngay sau khi thu hồi.
	- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
	4. Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch năm 2018

	Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành PV2.
	Xin chân thành cám ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện cho PV2 trong quá trình hoạt động kinh doanh.
	Trân trọng kính trình!
	TỔNG GIÁM ĐỐC
	Vũ Xuân Hân
	BẢNG SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIỮA
	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ ĐIỀU LỆ MẪU
	CHƯƠNG I:
	QUY ĐỊNH CHUNG
	CHƯƠNG II:
	TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT
	TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG
	CHƯƠNG III:
	ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	CHƯƠNG IV:
	HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	CHƯƠNG V:
	THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
	CHƯƠNG VI:
	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
	CHƯƠNG VII:
	PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
	CHƯƠNG VIII:
	LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
	CHƯƠNG IX
	BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

	QUY CHẾ
	TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
	CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
	Chương I
	NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
	Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
	4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:
	Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PV2 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/03/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
	4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:
	a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
	Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng...
	b. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
	c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn ...
	d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ PV2.
	e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
	f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
	g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đ...
	Điều 5:  Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch
	5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.
	5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
	a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
	b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
	c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
	d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT PV2 quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời đ...
	Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội
	7.1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
	7.2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
	a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
	b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
	c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.
	Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
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