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TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
(Ngày 15/04/2014)
I)

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Địa điểm

: Hội trường khách sạn Continental Saigon
(Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)

- Thời gian

: 13h30 ngày 15/04/2014 (nhằm chiều ngày thứ ba)

- Thành phần

: Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ
phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ
cổ đông tham dự Đại hội là 24/02/2014.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI:
II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông
thường niên ngày 15/04/2014:
Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 37.970.360 cổ phần/ 38.150.420
cổ phần (180.060 cổ phần còn lại là cổ phiếu quỹ nên không có quyền tham dự và
biểu quyết)
Tại thời điểm 14h05 ngày 15/04/2014: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 117
người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 24.936.258 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,67% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể
thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có
mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần phát
triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty là hợp lệ (đính kèm báo cáo thẩm
tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát).
II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban
thư ký:
Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và
Ban Thư ký.
Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề
cử, kết quả như sau:
 Chủ tọa đoàn:
Thành phần gồm:
- Ông Lê Chí Hiếu

- Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
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kiêm Tổng giám Đốc
- Ông Lê Thanh Liêm

- Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

- Thành viên Hội đồng Quản trị
kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý

: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý

: 0%

 Ban Thư ký:
Thành phần gồm:
- Bà Lê Ngọc Xuân

- Thư ký HĐQT

- Bà Bùi Thanh Trúc

- Cổ Đông

Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý

: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý

: 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:
Ông Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban Kiểm soát lên thông qua Quy chế làm
việc tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 (đính kèm Quy chế)
Kết quả biểu quyết của Đại hội:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý

: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý

: 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:
Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm
các nội dung chính sau:
Phần 1:

Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong
năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014

Phần 2:

Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2013 & kế hoạch hoạt động năm 2014.

Phần 3:

Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính &
hoạt động của Công ty

Phần 4:

Thông qua Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu
quyết của Đại hội.
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Phần 5:

Thảo luận của Cổ đông về các nội dung báo cáo, nội
dung Tờ trình.

Phần 6:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến
Đại hội.

Phần 7:

Công bố kết quả biểu quyết

Phần 8:

Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý

: 100%.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý

: 0%.

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và chiến lược 2014:
Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc báo cáo tổng quan tình
hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2013 đồng thời nêu lên các hoạt
động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc
House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải
pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2014.
(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực
tiếp đến tham dự Đại Hội).

III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2013 & Kế hoạch kinh doanh năm
2014 của Ban điều hành:
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc
Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt
động và kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty trước
Đại Hội
(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực
tiếp đến tham dự Đại Hội).

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2013 của Ban
Kiểm Soát:
Ông Lê Văn Bắc – Thành Viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo
tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2013
(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse cho cổ đông tham khảo).

IV) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI
HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 (Tờ trình số 366/TTHĐQT ngày 15/04/2014):
Ông Lê Thanh Liêm - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến
Đại hội thông qua gồm các vấn đề:
- Nội dung 01

: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

- Nội dung 02

: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
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- Nội dung 03

: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Nội dung 04

: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Nội dung 05

: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2014

- Nội dung 06

: Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Nội dung 07

: Thông qua Phương án phát hành phát hành cổ phiếu tăng vốn
cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu

- Nội dung 08

: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu để tăng vốn Điều lệ

- Nội dung 09

: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Nội dung 10

: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ

- Nội dung 11

: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014

- Nội dung 12

: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

V) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ
XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:
V.1- Phần phát biểu của các khách mời:
− Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn mời Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp
hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lên đóng góp và chia sẻ ý kiến, nhận
định về tình hình thị trường bất động sản và triển vọng thị trường bất động sản
trong tương lai.
− Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn mời Ông Trần Quang Nghị - Phó chủ tịch
HĐQT Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức lên đóng góp và chia sẻ ý kiến,
nhận định về tình hình hoạt động của Công ty và triển vọng trong thời gian tới.
V.2- Các nội dung thảo luận trong Đại hội:
Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn
đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.
Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:
 Ý kiến 01: MS cổ đông 3892 (3 câu hỏi)
- Câu hỏi 1: Về vấn đề chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá tối
thiểu là 12.500 đ/cp. Hiệu quả sử dụng vốn từ đợt huy động vốn từ trái phiếu
chuyển đổi của 3 năm trước là rất thấp, vậy Công ty làm sao đảm bảo rằng vốn
huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng một cách hiệu quả?
- Câu hỏi 2: Về vấn đề trả cổ tức 5% cho năm 2013 và tạm ứng cổ tức 5% cho
năm 2014. Hiện nay Công ty đang cần tiền để phát triển dự án vậy trả cổ tức
trong bối cảnh này thì có mâu thuẫn không?
- Câu hỏi 3: Về vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh. Định hướng chiến lược
hoạt động của Công ty sẽ như thế nào? Vì hiện nay Công ty đã phát triển thêm
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nhiều ngành nghề và không biết phân loại Thuduc House là Công ty loại nào, bất
động sản hay là thương mại dịch vụ?
 Ý kiến 02: MS cổ đông 1873 (3 ý kiến)
- Câu 1: Thuduc House là một Công ty có nhiều thế mạnh: có quỹ đất lớn với giá
rẻ; có các nguồn quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn dồi dào; vị trí dự án ở
các khu vực rất tiềm năng, các khu vực phát triển về kinh tế của quận 9 và quận
Thủ Đức; có chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức hoạt động rất ổn định và có thể
mạnh phát triển thương mại rất lớn; có ban lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao
và dày dặn kinh nghiệm… Với nhiều thế mạnh như vậy lẽ ra phải tạo ra nhiều
doanh thu và lợi nhuận hơn cho Công ty trong năm 2012 và 2013 vừa qua, ban
lãnh đạo cần phải rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa khả năng sinh lời của
Công ty.
- Câu 2: Về lãi trong Công ty liên doanh liên kết. Theo như được biết, dự án
Cantavil Premier đã bán được rất tốt với mức giá bán rất cao, vậy lẽ ra phần lãi
ghi nhận từ liên doanh liên kết trong dự án này phải rất lớn, vậy tại sao phần lợi
nhuận liên doanh liên kết này chưa được ghi nhận trong năm 2013?
- Câu 3: Về chi phí lãi vay. Năm 2013 chi phí lãi vay là 54 tỷ đồng, cách tính chi
phí lãi vay này đã được phân bổ cho các dự án và cho các năm hay chưa? Và
nếu đã có phân bổ vì sao lãi vay vẫn cao?
 Ý kiến 03: MS cổ đông 2697 (2 ý kiến)
- Câu 1: Định hướng chuyển đổi sang dòng sản phẩm S-Home là một hướng đi
đúng, nhưng cũng cần phải cân đối vừa phải. Vì hiện nay đã và đang có rất
nhiều Công ty đổ dồn vào phân khúc này. Do đó, nếu phát triển dòng sản phẩm
S-Home quá nhiều có thể sẽ bị tồn kho.
- Câu 2: Công ty nên có hướng phát triển thêm hoạt động về phía cửa khẩu Xoài
Rạp vì đây là một khu địa thế rất tốt và có thể liên kết được với cụm chợ đầu mối
nông sản Thủ Đức sẵn có. Từ đó, có thể phát triển thêm các mảng hoạt động
dịch vụ như cho thuê kho bãi, phối hợp thêm với chợ nông sản… sẽ giúp gia
tăng lợi nhuận cho Công ty.
 Ý kiến 04: Một cổ đông không nêu tên (2 ý kiến)
- Câu 1: Dòng sản phẩm S-Home mà Công ty dự định phát triển có điểm khác biệt
gì về diện tích cũng như giá bán so với các dòng sản phẩm hiện tại của Thuduc
House?
- Câu 2: Danh mục đầu tư liên doanh, liên kết của Công ty hiện nay là khoảng
1.000 tỷ đồng (chiếm gần 50% tổng tài sản). Tuy nhiên lợi nhuận mang lại từ vốn
đầu tư này chưa tương xứng, vậy Ban Giám đốc có kế hoạch thu hẹp bớt danh
mục đầu tư liên doanh liên kết hay không, vì trong danh mục này có nhiều Công
ty cũng không thuộc lĩnh vực bất động sản?
 Ý kiến 05: Cổ đông tên Hạnh (nêu lên nhận xét về Công ty)
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- Nội dung 1: Là một cổ đông đã gắn bó rất lâu dài với Thuduc House, và việc
đến tham dự đại hội là muốn biết thêm nhiều thông tin về tình hình hoạt động,
thông tin về các dự án, ngoài ra sau khi nghe thêm phần đánh giá của ông Lê
Hoàng Châu về Công ty Thuduc House, cổ đông đã hoàn toàn tin tưởng về tài
lãnh đạo của ban giám đốc cũng như định hướng phát triển của Công ty trong
tương lai.
- Nội dung 2: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big Four thì chắc chắn
chi phí sẽ cao, nhưng kết quả kiểm toán sẽ chất lượng từ đó giúp cho các thông
tin trên báo cáo tài chính được minh bạch hơn. Ngoài ra nếu có thêm thông tin
chi tiết cụ thể hơn nữa về tiến độ các dự án thì sẽ tốt hơn.
- Nội dung 3: Trong giai đoạn khó khăn vừa qua nhưng Công ty vẫn tồn tại và trụ
vững để chuẩn bị cho sự phát triển trong các năm sau thì cổ đông hoàn toàn tin
rằng Công ty sẽ có một nền tảng phát triển bền vững.
 Ý kiến 06: Một cổ đông không nêu tên (3 câu hỏi)
- Câu 1: Dòng S-Home có tiềm năng tốt và có tính thanh khoản cao, đáp ứng
được nhu cầu thực của thị trường nên Công ty cần phát triển thêm dòng sản
phẩm này nhiều hơn nữa. Với lợi thế quỹ đất nhiều, chi phí đất rẻ thì việc thực
hiện các dự án này sẽ giúp Công ty có được lợi nhuận cao. Ngoài ra Công ty
hiện đang có dự án nào hoặc kế hoạch nào để có thể vay được gói hỗ trợ
30.000 tỷ đồng với lãi suất thấp 5%/năm hay không?
- Câu 2: Sự phát triển của thị trường bất động sản là có tính chu kỳ, vậy vào
những giai đoạn suy thoái của thị trường ban lãnh đạo có những biện pháp gì để
chủ động đối phó với khủng hoảng?
- Câu 3: Việc liên doanh với các Công ty nước ngoài thường hay có hiện tượng
chuyển giá rất tinh vi và lợi nhuận thường bị chuyển hết ra nước ngoài, nhưng
vấn đề này lại không thể hiện được trên sổ sách kế toán. Vậy Ban Lãnh đạo có
biện pháp gì để chống lại vấn đề chuyển giá khi thực hiện các dự án liên doanh
với nước ngoài?
 Ý kiến 07: Đại diện của quỹ đầu tư PXP Việt Nam (4 câu hỏi)
- Câu 1: Xin Công ty cho biết nhận định của mình về thị trường bất động sản trong
năm 2014?
- Câu 2: Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 là rất cao. Vậy trong
tổng doanh thu thì doanh thu bất động sản là bao nhiêu? Tăng bao nhiêu phần
trăm so với năm 2013? Doanh thu này được ghi nhận từ những dự án nào?
- Câu 3: Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Công ty con Thuduc House Wood
Trading trong năm 2014 là bao nhiêu?
- Câu 4: Năm 2014 sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Cantavil Premier vậy dự kiến
lợi nhuận là bao nhiêu?
Phần trả lời của Chủ tọa đoàn:
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 Phần trả lời cuả ông Lê Chí Hiếu - chủ tọa đoàn:
- Trả lời cho cổ đông MS 1873 (nội dung hỏi số 3): Về vấn đề phân bổ chi phí
lãi vay.
Công ty đã thực hiện phân bổ dần chi phí theo tiến độ dự án, nhưng theo chuẩn
mực kế toán có các quy định rất rõ ràng về thời hạn phân bổ chi phí này nên
không thể treo chi phí lãi quá lâu. Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, do
Công ty bị buộc phải hạch toán ghi nhận lãi trái phiếu (mặc dù các dự án sử
dụng vốn từ trái phiếu chưa triển khai) nên Công ty đã bị lỗ. Tuy nhiên nếu Công
ty đã hạch toán chi phí lãi trái phiếu thì sau này không cần phải hạch toán nữa.
- Trả lời cho cổ đông MS 3892 (nội dung hỏi số 3): Về mô hình hoạt động của
Công ty.
Chiến lược kinh doanh chính của Công ty vẫn là đầu tư bất động sản, bên cạnh
đó sẽ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thêm một số lĩnh vực khác như:
+ Hoạt động kinh doanh quản lý chợ nông sản Thủ Đức mục đích để kinh
doanh, mua bán và xuất nhập khẩu hàng nông sản.
+ Một nhánh hoạt động khác là lĩnh vực xây dựng, hiện có Công ty con là
Công ty Phong Đức. Công ty Phong Đức vừa thực hiện xây dựng các dự án cho
Công ty mẹ vừa nhận xây dựng bên ngoài.
+ Ngoài ra cũng tham gia xây dựng các dự án giao thông theo hình thức BT
(vừa qua đã thực hiện dự án Thủ Thừa ở Long An). Thuduc House cũng là cổ
đông lớn của Công ty PPI, việc góp vốn này chủ yếu là để phát triển các dự án
về đường giao thông.
Những lĩnh vực kinh doanh phụ kể trên sẽ mang lại dòng tiền và doanh thu để
hỗ trợ thêm cho Công ty trong những giai đoạn thị trường bất động sản khó
khăn. Nhưng Ban Giám đốc Thuduc House xin khẳng định chuyên môn của
Công ty vẫn là lĩnh vực bất động sản, hiện nay Công ty có quỹ đất nhiều sẵn
sàng để phát triển các dự án.
- Trả lời cho một cổ đông không nêu tên – Ý kiến 04 (nội dung hỏi số 2): Về
hiệu quả đầu tư của danh mục đầu tư liên doanh liên kết.
Các khoản góp vốn liên doanh liên kết chủ yếu là đầu tư vào quỹ đất, mỗi Công
ty góp vốn liên doanh đều đang phát triển 1 dự án. Thời gian qua do thị trường
bất động sản trầm lắng, đóng băng nên tạm thời các dự án này chưa được triển
khai, hoãn tiến độ nên phải chịu chi phí và vốn đầu tư chưa phát huy được hiệu
quả. Nhưng khi thị trường bất động sản hồi phục thì các dự án tiềm năng này sẽ
được triển khai và mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận, phát huy hiệu quả
cho vốn đã đầu tư.
- Trả lời cho cổ đông có mã số 1873 (nội dung hỏi số 1): Về việc góp ý Ban
Lãnh đạo khi khả năng sinh lời của Công ty quá thấp trong thời gian qua
Ban lãnh đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này. Trong 6 tháng đầu năm
2013 Công ty đã bị lỗ do phải hạch toán chi phí lãi vay từ trái phiếu, nhưng cuối
năm Ban Lãnh đạo đã nỗ lực hết mình để giúp Công ty gỡ lại được khoản lỗ và
có lợi nhuận dù không cao, bảo toàn được tài sản và lợi ích của cổ đông. Ban
Lãnh đạo xin cam kết sẽ làm tốt hơn nữa để các năm sau sẽ tạo ra nhiều doanh
thu và lợi nhuận cao cho Công ty.
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- Trả lời cho cổ đông có mã số 2697 (2 nội dung):
Nội dung 1: Về việc không nên phát triển quá nhiều dự án S-Home mà cần có sự
cân đối.
Ban Lãnh đạo xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. Trên thực tế hiện nay
Thuduc House chưa có dòng sản phẩm căn hộ bình dân và sẽ tùy theo vị trí của
từng dự án mà Công ty sẽ quyết định đầu tư dòng sản phẩm nào cho phù hợp.
Ví dụ: dự án Bình Chiểu ở quận Thủ Đức, đây là vị trí xa ở ngoại thành thì chỉ
phù hợp làm dòng căn hộ bình dân, dự án TDH - Phước Long thì thích hợp làm
dòng sản phẩm trung bình, riêng dự án Cantavil Premier và dự án Minh Khai ở
Hà Nội ở vị trí đắc địa thì sẽ phát triển dòng cao cấp, ngoài ra dự án Lăng Cô
Huế là để phát triển dòng bất động sản du lịch.... Ban Lãnh đạo sẽ cân nhắc đầu
tư theo lợi thế sẵn có của từng khu vực mà không chạy theo phong trào.
Nội dung 2: Gợi ý phát triển thêm về hướng cửa khẩu Xoài Rạp.
Ban lãnh đạo sẽ tiếp thu ý kiến và nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này.
- Trả lời cho cổ đông Nguyễn Quốc Trưởng (gửi câu hỏi bằng giấy) về việc
giới thiệu về mỏ đá ở khu vực phía Bắc (tỉnh Hà Nam).
Hiện nay Công ty cũng đang có nhu cầu xuất cát, đá sang Singapore để làm
công trình lấn biển nên Công ty mời cổ đông liên hệ trực tiếp với Công ty để thảo
luận chi tiết hơn về vấn đề này.
- Trả lời cho cổ đông không nêu tên – ý kiến 04 (nội dung 1): Về việc đặc
điểm khác biệt của dòng sản phẩm S-Home so với các dòng sản phẩm hiện
tại của Thuduc House.
Các dự án chung cư của Thuduc House đến nay đều là dòng sản phẩm trung
bình khá có diện tích từ 60m2 – hơn 100m2, còn dự án S-Home là dòng sản
phẩm căn hộ nhỏ có diện tích từ 40m2 – 60m2, thiết kế nội thất nhỏ gọn, sử
dụng nguồn vật liệu xây dựng rẻ hơn, bố trí hợp lý mà vẫn đáp ứng được tính
tiện ích của căn hộ, do đó giá thành căn hộ S-Home sẽ rẻ hơn so với các dòng
sản phẩm cũ.
- Trả lời cho cổ đông không nêu tên – ý kiến 06 (3 nội dung)
Nội dung 1: Về việc sử dụng nguồn vốn vay từ gói 30.000 tỷ đồng.
Những đối tượng được vay hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng gồm: những Công ty
thực hiện dự án nhà ở xã hội; những người mua nhà ở xã hội và các dự án căn
hộ thương mại nhỏ có diện tích dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2,
còn những Công ty đầu tư dự án nhà ở thương mại không được vay từ gói hỗ
trợ này. Thuduc House không nhắm vào gói hỗ trợ này, nhưng sắp tới sẽ có gói
hỗ trợ tín dụng với giá trị khoảng 50.000 tỷ đồng của một số ngân hàng liên kết
thực hiện, dùng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương
mại giá rẻ vay với lãi suất ưu đãi. Công ty có quan hệ khá tốt với các ngân hàng
do đó có thể tận dụng được gói hỗ trợ tín dụng này.
Nội dung 2: Giải pháp để đối phó với giai đoạn khủng hoảng của thị
trường.
Trong suốt 3 – 4 năm qua, Công ty đã đề ra và thực hiện rất nhiều giải pháp:
+ Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống: rà soát lại hoạt động của các Công ty thành
viên, sẵn sàng giải thể và xử lý các Công ty con hoạt động chưa hiệu quả, tinh
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gọn bộ máy. Số lượng Công ty con đã giảm từ 10 xuống còn 6 Công ty (chưa kể
Công ty Thuduc House Wood Trading mới thành lập).
+ Thanh hoán nhiều khoản đầu tư tài chính để giải quyết vấn đề nguồn vốn như
bán cổ phiếu CII, chứng chỉ quỹ Prudential, thoái vốn khỏi Công ty Tam Bình...
tổng cộng đã bán 2/3 danh mục hiện chỉ còn giữ lại 1/3 danh mục so với lúc đầu;
ngoài ra cũng chuyển một phần vốn từ dự án Hoa Kỳ về nước.
+ Bán bớt một số tài sản như chi nhánh văn phòng ở 74 Phạm Ngọc Thạch.
+ Tái cơ cấu lại nguồn vốn, giải quyết khoản nợ trái phiếu, chuyển từ nguồn
vốn ngắn hạn sang trung dài hạn.
+ Về điều hành và nhân sự, đã tiến hành tái cơ cấu và đẩy mạnh đổi mới: tập
trung cơ cấu lại sàn giao dịch bất động sản, bộ phận kinh doanh, tinh gọn lại các
bộ phận không cần thiết, thay thế những nhân sự làm việc không hiệu quả...
Trong thời gian qua sàn giao dịch bất động sản đã đưa ra nhiều đề xuất và giải
pháp mang tính đột phá giúp đẩy mạnh tiêu thụ được hàng tồn kho... Hiện nay
các cán bộ nhân viên trong tập đoàn đa phần là những người trẻ năng động,
sáng tạo là nền tảng giúp Công ty phát triển.
Nội dung 3: Về việc kiểm soát vấn đề chuyển giá khi liên doanh với đối tác
nước ngoài.
Trong lĩnh vực xây dựng thì vấn đề chuyển giá cũng không quá phức tạp, Công
ty có thể kiểm soát được bằng cách tiến hành tổ chức đấu thầu, đưa nhân sự
của Thuduc House vào những Công ty liên doanh giữ các chức vụ quan trọng
trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bộ phận kế toán... theo dõi sát sao các
hoạt động, vấn đề thu chi của Công ty liên doanh... từ đó sẽ giúp giám sát tốt
hơn và hạn chế được vấn nạn chuyển giá cũng như những rủi ro khác. Điển hình
như dự án Cantavil là dự án liên doanh với đối tác Hàn Quốc, trong quá trình
triển khai đã tốn rất nhiều công sức, khó khăn trong quá trình phát triển dự án
giữa hai bên... nhưng cuối cùng dự án cũng đã hoàn thiện và được đánh giá là
thành công, Thuduc House cũng sắp ghi nhận được lợi nhuận cao từ dự án này.
- Trả lời cho đại diện cuả quỹ đầu tư PXP Việt Nam – ý kiến 07 (nội dung 1 và
nội dung 3):
Nội dung 1: Về nhận định thị trường bất động sản 2014.
Thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực vào đầu năm, giao dịch tăng ở
các phân khúc trung bình, bình dân và đất nền. Hiện nay có xuất hiện tình trạng
một số nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia đầu tư phân lô bán nền. Về phân
khúc nhà ở cao cấp vẫn có nhu cầu nhưng sẽ tiếp tục khó khăn. Mặt bằng giá
sẽ tiếp tục bị kiềm hãm và chưa thể tăng, do hiện nay tình trạng nợ xấu vẫn cao,
nhiều Công ty sẽ phải bán tháo để xử lý nợ quá hạn, bên cạnh đó thời gian qua
tình trạng trì trệ kéo dài cộng với chi phí lãi vay cao sẽ buộc nhiều Công ty phải
bán dự án để cắt lỗ.
Nội dung 3: Về tình hình hoạt động, doanh thu và lợi nhuận dự kiến của
Công ty Thuduc House Wood Trading trong năm 2014.
Công ty Thuduc House Wood Trading hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
chủ yếu là các mặt hàng dăm gỗ, sắn lát (đã xuất được hơn 20.000 tấn sắn lát),
gỗ (đang tìm đối tác liên doanh, liên kết)...
Hiện hoạt động của Công ty Thuduc House Wood Trading, của Chợ Nông Sản
Thủ Đức và của Ban Xuất nhập khẩu tại Thuduc House sẽ giúp phát triển hoạt

9

động thương mại xuất nhập khẩu. Dự kiến doanh thu từ hoạt động này trong
năm 2014 là vào khoảng 10 – 15 triệu USD. Tuy nhiên thu nhập chính của Công
ty vẫn đến từ mảng bất động sản, xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ chỉ là
hoạt động hỗ trợ. Và việc phát triển hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng
nông sản đang rất phù hợp với môi trường kinh tế hiện tại và có nhiều triển vọng
hơn nữa khi các hiệp định TPP, các hiệp định thương mại song phương, đa
phương khác trong khu vực được ký kết.
 Phần trả lời của ông Nguyễn Khắc Sơn – Phó tổng giám đốc:
- Trả lời cho cổ đông mã số 3892 – ý kiến 01 (nội dung 1 và nội dung 2):
Nội dung 1: Về hiệu quả sử dụng vốn khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ
đông.
Trong thời gian qua do thị trường bất động sản trầm lắng nên Công ty không
đẩy mạnh triển khai dự án mà chủ yếu là hoàn thành các thủ tục liên quan và
điều chỉnh thiết kế dự án. Nhưng năm 2014 dự kiến thanh khoản của các dự án
đất nền sẽ tăng rất cao nên Công ty cần phải huy động vốn cho các dự án đất
nền hiện có để phát triển. Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ
đông sẽ giúp Công ty có được một dòng tiền ổn định, chi phí thấp mà không cần
phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao. Ngoài ra các dự án đất nền Công ty đã
chọn để huy động vốn có tính thanh khoản rất cao và hiệu quả.
Bên cạnh đó trong thời gian tới kỳ vọng thị trường bất động sản tăng trưởng sẽ
giúp cho Công ty tạo ra được dòng tiền tốt hơn, cộng thêm nguồn thu từ việc
chuyển nhượng một số dự án sẽ giúp Công ty cơ cấu lại danh mục đầu tư theo
hướng giảm bớt các khoản đầu tư chưa hiệu quả và gia tăng các dự án có tính
thanh khoản cao từ đó giúp cải thiện chỉ số EPS cho cổ phiếu.
Nội dung 2: Về việc chia cổ tức trong khi đang cần tiền để phát triển dự án.
Thuduc House có số lượng cổ đông rất lớn, có nhiều dạng nhà đầu tư khác
nhau với mục đích đầu tư khác nhau. Sở dĩ Công ty tiến hành chia cổ tức bằng
tiền mặt là vì trong 2 năm qua Công ty đã không chia cổ tức. Nên để đảm bảo
cho lợi ích cổ đông, đồng thời do lợi nhuận trong năm 2013 cũng được nên
Công ty quyết định chia cổ tức, dù tỷ lệ chia cổ tức không cao chỉ 5%.
- Trả lời cho cổ đông mã số 1873 (nội dung 2): Về việc vì sao chưa hạch toán
lãi từ dự án Cantavil Premier trong năm 2013.
Trung tâm thương mại (khối đế) của dự án Cantavil Premier đã đi vào hoạt động
vào đầu năm 2014, còn các căn hộ thì đến tháng 05/2014 mới là thời điểm bàn
giao nhà, nên chưa thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận liên doanh liên kết từ
dự án này trong năm 2013, khoản đầu tư lợi nhuận liên doanh liên kết trong
năm 2013 đã bị lỗ chủ yếu là do chưa có doanh thu nhưng phải hạch toán chi
phí hoạt động của dự án Cantavil Premier. Doanh thu và lợi nhuận từ dự án
Cantavil Premier sẽ được ghi nhận trong năm 2014.
 Phần trả lời cuả ông Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng:
- Trả lời cho đại diện của quỹ đầu tư PXP Việt Nam (nội dung 2 và nội dung
4):
Nội dung 2: Về chi tiết kế hoạch doanh thu trong năm 2014.
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•

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 là 745 tỷ đồng (doanh thu Công ty mẹ là
600 tỷ đồng và các Công ty con là 145 tỷ đồng), trong đó:
+ Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 677 tỷ đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính là: 66 tỷ đồng
+ Thu nhập khác là: 2 tỷ đồng

•

Tổng doanh thu của riêng Công ty mẹ năm 2014 là 600 tỷ đồng, trong đó:
+ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là: 531 tỷ đồng, gồm:
- Doanh thu từ địa ốc: 339 tỷ đồng (chiếm 56% tổng doanh thu) và tăng
108% so với năm 2013
- Doanh thu từ kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu: 192 tỷ đồng
(chiếm 32% tổng doanh thu) và tăng 290% so với năm 2013
+ Doanh thu tài chính: 67 tỷ đồng (chiếm 11% tổng doanh thu)

Ngoài ra lợi nhuận liên doanh liên kết dự kiến là 30 tỷ đồng đến từ dự án
Cantavil Premier.
Nội dung 4: Về hạch toán lợi nhuận của dự án Cantavil Premier trong năm
2014.
Trong năm 2014 dự án Cantavil Premier sẽ ghi nhận doanh thu từ khối đế đã
chuyển nhượng và các căn hộ đã bán sẽ bàn giao trong tháng 05/2014. Trong
đó, Thuduc House góp 40% vốn của dự án theo hình thức liên doanh. Phần lợi
nhuận ròng ước tính Công ty sẽ nhận được dự án Cantavil Premier là 60 tỷ
đồng.
Và trong năm 2014 Thuduc House sẽ ghi nhận trước 30 tỷ đồng lợi nhuận từ dự
án này (lợi nhuận liên doanh, liên kết)
Kết thúc phần thảo luận:
Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến còn lại của cổ đông
và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực
hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.
Đối với các ý kiến khác chưa đủ thời gian trả lời trực tiếp tại Đại hội, đề nghị cổ
đông liên hệ đặt câu hỏi tại địa chỉ web Công ty: thuduchouse.com để được trả lời.
VI) BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:
VI.1– Cập nhật bổ sung thành phần đại biểu tham dự:
- Ông Nguyễn Hưng Long – Đại diện Ban Kiểm Soát – báo cáo kiểm tra tư cách
đại biểu tham dự, điều chỉnh thành phần tham dự (cập nhật bổ sung):
- Tại thời điểm 16h30 ngày 15/04/2014 (trước khi thực hiện biểu quyết): tổng số
cổ đông có mặt dự họp là: 137 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 25.765.646
cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
VI.2- Thông qua Ban kiểm phiếu:
Ông Lê Thanh Liêm – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu
thực hiện công tác kiểm tra kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội gồm:
- Ông Trần Quang Nhường (P. Tổng giám đốc thường trực)

- Trưởng ban
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- Ông Nguyễn Hưng Long (Trưởng ban Ban Kiểm Soát)

- Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Tuyến (cổ đông)

- Thành viên

- Ông Trương Công Tuấn (cổ đông)

- Thành viên

Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý

: 100%.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý

: 0%.

VI.3- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội:
- Căn cứ tờ trình số 366/TT-HĐQT ngày 15/04/2014;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã biểu quyết
công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:
Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD năm 2013:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 02: Đối với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 (10% LN sau
thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

2.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 (trích
275.420.000đ, phần còn lại chuyển LN chưa phân phối)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

2.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2013 (2%LN sau thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu
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Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

2.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2013 (2%LN
sau thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

2.5- Thông qua Phần LN còn lại chưa phân phối năm 2013 (bằng LN sau thuế trừ
các khoản 2.1-2.4)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:
3.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Thuduc House năm 2014:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:
4.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (10% LN sau
thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu
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Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

4.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2014 (10% LN sau
thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

4.3- Thông qua tỷ lệ chi cổ tức 2014 (dự kiến tạm chia cổ tức 2014 là 5%, mức
chia cụ thể sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính
2014 diễn ra và tháng 04/2015)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

4.4- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2014 (2%LN sau thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

4.5- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2014 (2%LN
sau thuế)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

4.6- Thông qua Phần LN còn lại chưa phân phối năm 2014 (bằng LN sau thuế trừ
các khoản 2.1-2.5)
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu
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Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 05: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2014:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.394.146 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 98,56%

- Số phiếu không tán thành

:

371.500 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 1,44%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 06: Thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
6.1- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

23.512.661 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 91,26%

- Số phiếu không tán thành

:

2.252.985 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 8,74%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

6.2- Thông qua phương án tạm chia cổ tức năm 2014:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần bằng
nguồn vốn chủ sở hữu:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

23.512.661 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 91,26%
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- Số phiếu không tán thành

:

2.252.985 cổ phiếu

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 8,74%
Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

23.141.161 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 89,81%

- Số phiếu không tán thành

:

2.624.485 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 10,19%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 10: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.394.146 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 98,56%

- Số phiếu không tán thành

:

371.500 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 1,44%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho
Công ty mẹ:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%

Nội dung 12: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức
vụ Tổng giám đốc điều hành:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.394.146 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 98,56%

- Số phiếu không tán thành

:

371.500 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 1,44%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

VII) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:
Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại
Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:
- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành

:

25.765.646 cổ phiếu

- Số phiếu không tán thành

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không ý kiến

:

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0%

Đạt tỷ lệ: 100%
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Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm
2013 đã được Đại hội thông qua.
17H15: ĐẠI HỘI BẾ MẠC
Biên bản kết thúc vào lúc 17h15 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.
Đ/D BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT

LÊ NGỌC XUÂN

LÊ CHÍ HIẾU
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