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              Số: 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ                       Hà Nội, ngày 31  tháng 03 năm 2018 

 
NGH  QUY T  

Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG TH NG NIÊN NĔM 2018 

Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG 
CÔNG TY C  PH N Đ U T  PV2 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13  được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB - 

ĐHĐCĐ ngày 31/03/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; 

 

QUY T NGH  
 

Điều 1: Thông qua báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh nĕm 2017 và k  ho ch 
ho t đ ng kinh doanh nĕm 2018.  

                                                                                     

ĐVT: triệu đồng 
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Ch  tiêu 
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Tỷ l  % 
TH 2017 

so v i 
KH 2017 

K  ho ch 
(KH) 2018 

Tỷ l  % KH 
2018 so v i 

TH 2017 

1 Vốn điều lệ 373.500 373.500 100,00% 373.500 100,00% 

2 Doanh thu 37.677 26.199 69,5% 33.773 128,9% 

3 Chi phí 34.540 21.303 61,7% 15.804 74,2% 

4 
Lợi nhuận 
trước thuế 

3.137 4.896 156,1% 17.969 367,0% 

 Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .... cổ phần, đạt ........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 2:  Thông qua vi c y quyền cho H i đ ng Qu n tr  quy t đ nh các giao d ch 
đ u t , mua, bán tài s n có giá tr  từ 35% trở lên so v i t ng giá tr  tài s n c a 
PV2 đ ợc ghi trong báo cáo tài chính đã đ ợc kiểm toán g n nh t.   
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 Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

   Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .... cổ phần, đạt .........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 3: Thông qua Báo cáo ho t đ ng nĕm 2017 và k  ho ch ho t đ ng nĕm 2018 
c a H i đ ng qu n tr . 

 Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, đạt ........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
 

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính nĕm 2017 đã đ ợc kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Vi t. 
 Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, đạt ........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 5: Thông qua Ph ơng án phân ph i lợi nhuận nĕm 2017 và k  ho ch phân 

ph i lợi nhuận nĕm 2018. 

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Không thực hiện phân phối lợi nhuận 
năm 2017. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Không phân phối lợi nhuận năm 2018 

và chuyển phần lợi nhuận đó sang năm 2019. 

 Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .... cổ phần, đạt .........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 6:  Thông qua vi c l a ch n công ty kiểm toán đ c lập để kiểm toán BCTC 
nĕm 2018. 

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các 
đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 
2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho PV2. 

 Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ..... cổ phần, đạt .......%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 7: Thông qua vi c sửa đ i, b  sung Điều l  Công ty nh  ph  l c đính kèm. 

   Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .... cổ phần, đạt ........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Điều 8: Thông qua Quy ch  n i b  về qu n tr  công ty nh  ph  l c đính kèm. 

   Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .... cổ phần, đạt ........%  tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Toàn bộ nội dung Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư PV2 năm 2017 nhất trí 
thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2018. 

 

 

 
T/M. Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG 

CH  T A 
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