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NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Bưu điện; 

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 

24/4/2018. 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động 

năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC). 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 

năm 2018 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:  

1.1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2017: 

- Doanh thu      : 209.334 triệu đồng; Đạt 

77,08% kế hoạch. 

- Lợi nhuận trước thuế    :     2.929 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ :     5.008 triệu đồng.  

1.2. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2018: 

- Doanh thu      : 60.608 triệu đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ :   6.800 triệu đồng. 

Trong đó công ty mẹ: 

- Doanh thu   : 58.328 triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế :   4.557 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế  :     3.64 triệu đồng. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp 

và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC). 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: …….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……….% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 

hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu công 

ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ lên mức 25%. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: .........% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, thư ký năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018 như sau: 

i/ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 là:  

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao BKS là: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên 3.000.000 

đồng/người/tháng). 

- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

ii/ Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2018 là:  

- Thù lao HĐQT: Tổng thù lao HĐQT là: 240 triệu đồng/năm; tương đương 

4.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao BKS: Tổng thù lao BKS là: 120 triệu đồng/năm; Trong đó: Trưởng 

BKS: 4.000.000 đồng/tháng, kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng). 

- Thù lao thư ký công ty: Tổng thù lao thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương 

đương 3.000.000 đồng/người/tháng. 

 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ……..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 7: Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm 

Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng 
tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể 
như sau: 

- Bên mua/nhận chuyển nhượng: Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà; 



- Số cổ phiếu dự kiến mua/nhận chuyển nhượng thêm: lên tối đa 75% cổ 
phiếu có quyền biểu quyết; 

- Phương thức giao dịch: mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của 

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải thực 

hiện chào mua công khai. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Bưu điện thông qua.  

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách chuyển nhượng (nếu 
có), quyết các nội dung khác liên quan đến nội dung này phù hợp với điều 

lệ công ty và luật pháp Việt Nam.  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: ………% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 

các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2017: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế; 

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán; 

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc. 

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán 

nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức 

lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là:  ………% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại 

hội. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 
Điều 9. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 

2022 gồm: 

- Ông Nguyễn Công Khởi, tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……%. 

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua. 

 

Điều 10. Điều khoản thi hành. 

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2018 và có hiệu lực kể từ……..ngày 24 tháng 4 năm 2018. Tất cả các Cổ đông, thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 



Nghị quyết sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ www.ptic.vn để 

tất cả cổ đông và các nhà đầu tư tham khảo thông tin.  

TM. BAN THƯ KÝ 
TRƯỞNG BAN 

 
 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TOẠ 
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Võ Anh Linh 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông; 
- HĐQT, BKS; 
- UBCKNN; VSD; HOSE; 
- Lu VT,TK.. 

 


