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CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG 
LƯỢNG VIỆT NAM 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày…tháng…năm 2011 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng 
lượng Việt Nam; 

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 08/04/2011. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam và kế hoạch năm 2011 của Hội 
đồng quản trị. 

STT Các chỉ tiêu Giá trị (đồng) 

I Phần thu 19.953.098.573

1 Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.403.884.500

2 Doanh thu hoạt động tài chính 3.049.214.073

3 Thu nhập khác 8.500.000.000

II Phần chi 18.407.446.753

1 Giá vốn hàng bán 3.690.492.422

2 Chi phí tài chính 4.932.569.482

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.662.864.849

4 Chi phí khác 7.121.520.000

III Tổng lợi nhuận trước thuế 1.545.651.820

IV Thuế TNDN hiện hành 0

V Lợi nhuận sau thuế 1.545.651.820
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VI Lãi cơ bản trên cổ phiếu 275

VII Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 5.700.000

 

Kế hoạch năm 2011 

 

STT  CÁC CHỈ TIÊU  
 Năm 2011  

(đồng) 

I  DOANH THU  
 

15.880.500.000 

1  Doanh thu chính  
 

13.380.500.000 

2  Doanh thu hoạt động kinh doanh tài chính  
 

2.500.000.000 

II  CHI PHÍ  
 

12.508.000.000 

1  Giá vốn  
 

8.968.000.000 

2  Chi phí hoạt động tài chính  
 

1.800.000.000 

3  Chi phí quản lý doanh nghiệp  
 

1.440.000.000 

4  Các chi phí khác  
 

300.000.000 

III  LỢI NHUẬN SAU THUẾ 
 

3.372.500.000 

IV 
Dự kiến chia cổ tức 2011 (bao gồm cả phần 
lợi nhuận giữ lại năm 2010) 

8%



 3

 

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010. 

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. 

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi 
nhuận năm 2011. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo 
phương án đã được thông qua. 

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban 
Kiểm soát năm 2010, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 
soát năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, cụ thể: 

- Chủ tịch hội đổng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người 
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người 
- Trưởng ban kiểm soát:  2.000.000 đồng/tháng/người 
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người 

 
Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2011 và soát xét cáo tài chính 06 tháng 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Phát triển Năng lượng Việt Nam.  

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau: 
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam 

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế 

- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT) 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm 
toán nêu trên. 

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam. 

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty lên 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2011. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho 
HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan. 

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ông Nguyễn Văn Anh là Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.  
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Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho 
cổ đông hiện hữu năm 2011. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 
các thủ tục cần thiết liên quan. 

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể: 

Họ và tên Chức vụ Lý do từ nhiệm 

Ông  Thành viên HĐQT Theo nguyện vọng cá nhân 

Ông  Thành viên HĐQT Theo nguyện vọng cá nhân 

Ông  Thành viên BKS Theo nguyện vọng cá nhân 

 

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 05 (năm) thành viên Hội 
đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013. Kết quả bầu cử như 
sau: 

 

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị 

Ông  

Ông  

Bà  

 

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát 

Ông  

Ông  

Bà  

 

Điều 12: Tổ chức thực hiện: 

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Năng lượng Việt Nam hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng 
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cổ đông năm 2010 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt 
các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. 

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2011 
 
                                                                                         TM. Hội đồng quản trị 
                                                                                                  CHỦ TỊCH 
                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                              Nguyễn Văn Anh 
 


