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Sè: 01/2014 / NQ- §HC§

Hoµ B×nh, ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2014

nghÞ quyÕt
cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014
C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ
-C¨n cø luËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x·
héi chñ nghÜa ViÖt nam kho¸ XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29/11/2005;
-C¨n cø giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh Sè: 25.03.000009 do Së KÕ ho¹ch
®Çu t TØnh Hoµ B×nh cÊp ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2002, ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø
t ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2007.
-C¨n cø ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ ®·
®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thµnh lËp th«ng qua ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2002 vµ
söa ®æi, bæ sung ngµy 25/4/2013;
-C¨n cø vµo Biªn b¶n häp §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn C«ng ty n¨m 2014 tæ chøc
ngày 27 tháng 6 năm 2014.
-Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông
Đà thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:
1-Th«ng qua kÕt qu¶ sản xuất kinh doanh năm 2013, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013
®· ®îc kiÓm to¸n ®éc lËp x¸c nhËn víi c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau:
-Tæng gi¸ trÞ SXKD:
16.568.666.542 ®ång
-Doanh thu:
17.479.862.753 ®ång
-Lîi nhuËn tríc thuÕ:
- 4.263.947.230 ®ång
-C¸c kho¶n ph¶i nép NSNN:
2.133.410.646 ®ång
-Tæng tiÒn l¬ng thùc tr¶ :
2.396.568.853 ®ồng
-Tæng tµi s¶n cã ®Õn 31/12/2013:
32.701.086.907 ®ång
+Tµi s¶n ng¾n h¹n:
21.730.413.787 ®ång
+Tµi s¶n dµi h¹n:
10.970.673.120 ®ång
- Nguån vèn cã ®Õn 31/12/2012:
32.701.086.907 ®ång
+ Nî ph¶i tr¶:
7.854.957.217 ®ång
+ Vèn chñ së h÷u:
24.846.129.690 ®ång
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.266.710 cổ phần, đạt 99,61 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
2-Th«ng qua: Kh«ng chia cæ tøc vµ trÝch lËp c¸c quÜ năm 2013 do n¨m 2013
C«ng ty kh«ng cã lîi nhuËn:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.261.270 cổ phần, đạt 99,18 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.

3-Th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014 gåm c¸c chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu sau:
3.1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
-Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh:
67.700 triệu ®ång;
+Giá trị sản xuất công nghiệp:
66.900 triệu đồng
+Giá trị kinh doanh khác:
800 triệu đồng
3.2-Kế hoạch tài chính:
- Danh thu :
61.650 triệu đồng .
-Tổng chi phí :
60.516 triệu đồng
-Lợi nhuận trước thuế:
1.064 triệu đồng
-Nộp ngân sách :
4.273 triệu đồng
-Vốn điều lệ:
19.800 triệu đồng
-Tổng quĩ lương phải trả:
5.267 triệu đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.264.270 cổ phần, đạt 99,42 % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4- Th«ng qua B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2013
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.264.270 cổ phần, đạt 99,42 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
5- Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña BKS n¨m 2013.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.266.270 cổ phần, đạt 99,58 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
6-§¹i héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua :
- Quyết toán tổng mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội
đồng quản trị đã chi trả năm 2013 số tiền là : 218.647.523 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.262.870 cổ phần, đạt 99,31 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
7- §¹i héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua Phương án chi trả tiền lương Chủ tịch Hội
đồng quản trị ; thï lao cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Th
ký H§QT n¨m 2014 như sau:
7.1-Thù lao cho các Thành viên HĐQT,Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm
1.000.000 đồng/người/tháng.
7.2-Thù lao cho các Thành viên BKS kiêm nhiệm và Thư ký HĐQT : 700.000
đồng/người/tháng.
7.3-L¬ng chủ tịch Héi ®ång qu¶n trÞ :
-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu
chủ yếu như Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận) của Công ty hoàn thành ≥ 100 %
Kế hoạch năm: Lương được hưởng 7.600.000 đồng/tháng .
-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu
chủ yếu như Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch

năm Lương được chi trả theo lương thời gian+lương năng suất theo qui chế trả
lương của Công ty.
7.4-Đối với Thành viên Hội đồng quản trị , Giám đốc công ty, Thành viên Ban
kiểm soát đã hưởng lương do công ty chi trả thì không hưởng thù lao.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.262.370 cổ phần, đạt 99,27 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
8- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc
31/12/2014 của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.264.810 cổ phần, đạt 99,46 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội.
9-Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty
Quyết định thời điểm, thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch
Chứng khoán Upcom, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy
định của Pháp luật .
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1.267. 210 cổ phần, đạt 99,65 % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Trong Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các phòng, xưởng của Công ty theo chức
năng nhiệm vụ, căn cứ quyết nghị thực hiện.
Nơi nhận:
-Các cổ đông
(thông qua Website của Công ty;
-HĐQT,BKS;
-Giám đốc điều hành;
-Lưu HĐQT,TCHC.
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