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TỔNG CÔNG  TY  ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ VÀ  KHU  CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT       

TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2008 
 

          

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI  HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008  

 
 

Đại hội đồng cổ đông năm 2008 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị 

IDICO đã được tổ chức vào hồi 9h20’ ngày 20 tháng 5 năm 2008 tại Khách sạn Đồng Nai, Số 57 - 

Quốc lộ 15 - Phường Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai với 97 cổ đông trên 1.640 cổ đông được Hội 

đồng quản trị Công ty triệu tập, đại diện cho 5.395.551 cổ phần (tương đương  67,44 % vốn điều lệ 

Công ty). Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau : 
 

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2007, phương án sản xuất kinh 

doanh năm 2008 của Ban giám đốc 
 

Các chỉ tiêu 
 

ĐVT 
Thực hiện 

Năm 2007 

Kế hoạch 

 Năm 2008 

 

Ghi chú 

Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 611,030 705,000  

Tổng doanh thu Tỷ đồng 510,781 587,000  

Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 52,710 60,514  

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 19,973 22,400  

Đầu tư  XDCB               Tỷ đồng 14,265 84,000  

Thu nhập bình quân     Triệu đồng 2,745 3,000  

Cổ tức  % 15 15  
 

Kế hoạch đầu tư: 
 

- Hoàn thành và đưa vào vận hành Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 

110/22KV Tuy Hạ A. 

- Góp vốn đủ và đúng tiến độ vào các Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển V.R.G 

Long Thành, Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp dầu khí IDICO Long Sơn, Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình ngầm IDICO, Công 

ty cổ phần Lắp máy điện nước IDICO, Công ty cổ phần An Gia - UDICO. 

 - Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án khai thác mỏ vật liệu tại Tân Hiệp, Long Thành, Đồng 

Nai. 

- Đầu tư và góp vốn vào các dự án Tổng công ty IDICO giao cho IDICO-UDICO là đơn vị 

chủ lực trong việc triển khai đầu tư các dự án, cụ thể như sau : Dự án Quốc lộ 1A tuyến tránh 

TP.Biên Hòa, Dự án nâng cấp Quốc lộ 51. 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100%. 
 

Điều 2 : Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính và Báo cáo 

của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2007 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100%. 
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Điều 3 : Về phân phối lợi nhuận năm 2007  

* Tổng doanh thu :      510.781.000.000 đồng. 

* Lợi nhuận trước thuế :     19.973.000.000 đồng. 
* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 18.148.010.562 đồng.  

Trong đó: 

 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15%):          12.000.000.000 đồng. 

-  Lợi nhuận còn lại phân phối các qũy:  

+ Qũy đầu tư phát triển (12%) +Thuế TNDN ưu đãi    :  3.986.529.927 đồng.           
+ Qũy dự phòng tài chính (7%)        :  1.260.863.703  đồng.  

+ Qũy khen thưởng phúc lợi (5%)          :   900.616.932  đồng.   
 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100%. 
 

Điều 4 : Thông qua Phương án huy động vốn nhàn rỗi của cổ đông để thực hiện các dự án 
đầu tư  

- Tổng giá trị vốn cần có để tham gia góp vốn vào các Dự án là 275 tỷ đồng. Trong đó, giá trị 
vốn góp cần huy động từ các cổ đông giai đoạn I là 125 tỷ đồng; 150 tỷ đồng còn lại sẽ huy động 
tiếp khi triển khai giai đoạn II của dự án nâng cấp Quốc lộ 51. 

- Phương thức huy động : Huy động từ cổ tức năm 2007 và nguồn vốn nhàn rỗi của các cổ 

động theo phương thức góp vốn. Sau khi các dự án được thành lập Công ty cổ phần, Công ty sẽ 

ưu tiên chuyển toàn bộ số tiền góp vốn của các cổ đông thành vốn góp cổ phần với mệnh giá 

10.000đồng/1cổ phần. Trong thời gian chưa chuyển đổi số tiền góp vốn thành cổ phần, Công ty sẽ 

trả lãi cho các cổ đông với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau do Ngân hàng đầu tư 

và phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm nhận tiền góp vốn. Trường hợp cổ đông không có 

nhu cầu chuyển thành vốn góp cổ phần thì được rút lại toàn bộ tiền gốc đã góp và lãi. 
 

Điều 5 : Chi trả cổ tức năm 2007 

 - Mức chi trả cổ tức   : 15%/năm. 

 - Hình thức chi trả   : Bằng tiền mặt. 

 - Ngày đăng ký cuối cùng  : 06/6/2008. 

 - Ngày thực hiện   : 27/6/2008. 
 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100%. 
 

Điều 6 : Sửa đổi Điều lệ Công ty 

Điều lệ của Công ty được sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành tại Quyết 

định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính áp dụng bắt buộc đối với các công ty 

niêm yết. 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100 %. 
 

 

Điều 7 : Tiền thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát năm 2008 
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TT 
 

Nội dung 
Số tiền thù lao 

(đồng/tháng) 

 

Ghi chú 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000  

2 Các ủy viên Hội đồng quản trị 2.000.000  

3 Trưởng Ban kiểm soát 2.000.000  
 

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100%. 
 

Điều 8 : Thông qua Nghị quyết Đại hội 

Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2008 Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển Nhà và Đô thị IDICO họp ngày 20 tháng 5 năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 

100%. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội 

dung của bản Nghị quyết này. 
 

                 T/M .ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI                       
          T/M. ĐOÀN THƯ KÝ                                                           CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY 
 

                 ( Đã  ký)                       (Đã ký) 
 

               Nguyễn Thị Hiên                    Phạm Thiếu  Sơn  
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