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Dự thảoNGHỊ QUYẾT 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG  

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long  

 Phiên họp thường niên năm 2017  

 Tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2017  

 Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long  

                  Phố Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội 

 Với…….…. cổ đông nắm giữ ……………. cổ phần, bằng ………. % tổng số vốn 

điều lệ của Công ty. 

  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 ; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 

năm 2016; 

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng 

long ngày 29/04/2017; 

QUYẾT NGHỊ 
 

ĐIỀU 1:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các 

báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau : 

 

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với 

các chỉ tiêu cơ bản như sau:  

 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 % TH/KH 

1 Tổng tài sản 1.000đ 1,200,000,000 1,199,374,945           99.95  

2 Vốn điều lệ (bình quân) 1.000đ 192,000,000 192,000,000         100.00  

3 Tổng doanh thu và TN khác 1.000đ 1,010,000,000 1,010,175,874         100.01  

4 Tổng lợi nhuận sau thuế  1.000đ 68,000,000 58,788,777           86.45  

 

      

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG 

               ----------------- 

Số:  01 - NQ/ĐHCĐ/2017 

       

     

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     ---- ----o0o-------- 

                  Hà nội, ngày 29 tháng 04  năm 2017 
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STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 % TH/KH 

5 Tỷ suất LNST /vốn CSH %             28.57                24.64            86.24  

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến % 8 7           87.50  

7 Số lao động bình quân Người 2,100 2,025           96.43  

8 Thu nhập bình quân ngđ/ng/th 6,500 7,350 113.00 

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (Đã kiểm toán)  

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

Nội dung 3: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 

và dự toán chi năm 2017: 
 

TT Nội dung 
Kế hoạch 2016 

(Đồng) 

Thực hiện 2016 

(Đồng) 

Kế hoạch 2017 

(Đồng) 

1 Thù lao cho HDQT & BKS  324.000.000 0 0 

2 
Thù lao cho TV HDQT & 

BKS không chuyên trách 
0 90.000.000 90.000.000 

3 
Quỹ thưởng người quản lý 

công ty CT 
0 213.569.871     320.000.000 

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 là 7%  

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         
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Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một 

số chỉ tiêu cơ bản sau:  

 

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2016 KH 2017 GHI CHU 

1 Tổng tài sản 1.000đ 1,199,374,945   1,180,000,000    

2 Vốn điều lệ (bình quân) 1.000đ 192,000,000      192,000,000    

3 Tổng doanh thu và TN khác 1.000đ 1,010,175,874   1,015,000,000    

4 Lợi nhuận sau thuế  1.000đ 58,788,777        68,880,000    

5 Tỷ suất LNST/VCSH %               24.64                  26.25    

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến % 7                        7    

7 Số lao động bình quân Người 2,025                 2,000    

8 Thu nhập bình quân ngđ/ng/th 7,350                 7,500    

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

Nội dung 6:  Thông qua một số biện pháp trọng tâm cho năm 2017 ; 

1) Duy trì quy mô sản xuất kinh doanh với doanh thu trung bình năm khoảng 1000 

tỷ trên cơ sở  duy trì tốt khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới để 

phát triển sản phẩm mới bù đắp sản lượng hàng xe máy suy giảm đồng thời cơ 

cấu loại bỏ các sản phẩm hiệu quả thấp. 

2) Tiếp tục thực hiện việc đầu tư cải tiến ứng dụng tự động hoá sản xuất đối với sản 

phẩm đang sản xuất và đặc biệt là khi xem xét triển khai sản phẩm mới. Đầu tư 

phần mềm kỹ thuật và bổ sung các điều kiện khác cho việc hoạch định và triển 

khai các giải pháp kỹ thuật tại nhà máy chế tạo khuôn mẫu và thiết bị tạo tiền để 

cho hoạt động cải tiến. Xem xét đầu tư bổ sung hoàn chỉnh công nghệ bảo vệ 

trang trí bề mặt cho sản phẩm bao gồm cả Sơn, mạ, men. 

3) Kiểm soát giảm chi phí : 

- Các hạng mục kế hoạch đều phải có phương án chi phí trước khi triển khai và 

có sự giám sát đánh giá thực tế thực hiện so với phương án để xác định rõ tồn 

tại, nguyên nhân và đối sách, đảm bảo kiểm soát giảm chi phí. 

- Mục tiêu giảm giá khoảng  3- 5% giá trị mua vào của các nhà cung cấp  so với 

năm 2016. Các phương án mua hàng hoá, dịch vụ, đầu tư … đều phải đảm bảo 

phù hợp yêu cầu sử dụng và đảm bảo tính cạnh tranh. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm nhân lực quản lý phục vụ đồng thời 

kiểm soát tốt kế hoạch và tổ chức sản xuất để sử dụng tốt nhân lực trực tiếp 

sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân công. 

4) Duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001-2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, thực hiện nghiêm túc 

tiêu chuẩn IWAY và các tiêu chuẩn của các đối tác,  đảm bảo phát huy hiệu quả 

thực sự trong các hoạt động của công ty. 

5) Chủ trương tái cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn,  tái cơ cấu  mô hình hoạt động của Công ty :  

Theo hướng tinh gọn tập trung nguồn lực để ổn định phát triển sản xuất kinh 

doanh có trọng điểm, tập trung  cho địa bàn và ngành nghề truyền thống của công 

ty để phát huy lợi thế, kinh nghiệm, ổn định hoạt động dài hạn, phù hợp qui 

hoạch nâng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững . 

Giao HDQT chỉ đạo  xây dựng phương án , thực hiện phương án tái cơ cấu tài 

sản, cơ cấu vốn, tái cơ cấu mô hình hoạt động của Công ty theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim 

khí Thăng Long. 

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :  

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%      

    

Nội dung 8: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán 

cho năm tài chính 2017 : 

 

Kết quả biểu quyết :  

- Số cổ phần đồng ý            :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần không đồng ý  :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

- Số cổ phần có ý kiến khác :    …….. cổ phần /   …….. cổ phần dự họp  - chiếm …….%         

 

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện : 

      Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ 

đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ 

Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.  
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Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 

Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp này 

, ngày 29/04/2017. 
 

 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Chủ toạ Đại hội 

 

 

 

 

 PHẠM HỮU HÙNG 
 


