




QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo; 

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4.  

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 

45.4 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, 

ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: 

1. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

của Công ty cổ phần Lilama 45.4 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng 

cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.4 đều phải chấp 

hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành 

của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.4. 

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT 

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama 45.4 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BKS : Ban Kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

 

CÔNG TY CỔ LILAMA 45.4 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai. 

Tel: (0251) 3 838 188        Fax:  (0251) 3 838 008      Website: www.lilama454.com.vn   

DỰ THẢO 
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4. NỘI DUNG QUY CHẾ 

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể 

từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại 

chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ 

lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến 

hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc 

vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các 

vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn. 

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội 

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 14/06/2018 

đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện 

của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo 

quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi 

người đại diện. 

4.3 Khách mời tại Đại hội  

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội 

không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 

mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau 

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy 

tờ tùy thân .v.v… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại 

hội.  

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 

ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn 

đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi 

đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội. 
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- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, 

quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục 

xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách 

bình thường theo chương trình kế hoạch. 

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa 

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo 

nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng 

làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. 

Trường hợp không có người có thể làm chủ toạ thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

 Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của 

HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

 Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

 Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập 

thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

4.6 Thư ký Đại hội 

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

 Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

 Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; 

 Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; 

 Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo 

đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển 

cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 

phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 
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4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu 

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 

01 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. 

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: 

 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình 

hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

 Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự 

họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự 

họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp 

ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành. 

4.8 Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu 

quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện 

bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

 Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

 Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; 

chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.  

 Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

 Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 

thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4.9 Phát biểu tại Đại hội 

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại 

hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao 

đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn 

bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. 

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp 

các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản. 

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

4.10.1 Nguyên tắc 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp 

cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được 

cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có 

ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết 

của đại biểu đó. 
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- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 như sau:  

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông 

qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế 

đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban 

kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và 

Thành viên Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại 

hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); 

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để 

thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động 

của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2016; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.  

4.10.2 Cách thức biểu quyết 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần 

biều quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.  

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết 

phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ 

biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại 

biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không 

tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp 

lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư 

cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng 

của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.  

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại 

biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý 

kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô 

mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi 

Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn 

của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết 

 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo 

sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và 

phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu 

đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo 

cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung 

biểu quyết hợp lệ. 
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 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

 Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biếu quyết; 

 Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của 

Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu 

biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

4.10.4 Thể lệ biểu quyết 

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự 

đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu 

biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/06/2018) tổng số cổ phần của Công ty là:  

4.000.000 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.980.000 cổ phần, cổ 

phiếu quỹ là 20.000 cổ phần. 

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 

quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng 

một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ 

Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. (65% 

số cổ phần tham dự hay có quyền tham dự) 

- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối 

với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên (tổng giá trị tài sản Công ty ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp 

thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu 

quyết tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014). 

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của 

từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu 

biểu quyết tại ĐHĐCĐ. 

4.11  Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ 

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

5. THỰC HIỆN 

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ 

đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản 

lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền: 

 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 
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không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an 

ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo 

quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện 

hành của Nhà nước . 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua. 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- Lưu HĐQT   

  

Đồng Nai, ngày …. Tháng …. năm 2018 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 
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QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)  

Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.. 

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 45.4  

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

II. Chủ tọa tại Đại hội  

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:  

- Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có) 

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT  

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người 

2. Nhiệm kỳ     : 2016 - 2021 

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa  : Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh 

nghiệp 68/2014/QH13)  

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của công ty; 

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 

công ty khác. 

 

CÔNG TY CỔ LILAMA 45.4 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai. 

Tel: (0251) 3 838 188        Fax:  (0251) 3 838 008      Website: www.lilama454.com.vn   

Dự thảo 
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IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS  

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người 

2. Nhiệm kỳ     : 2016 - 2021 

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa  : Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 

68/2014/QH13) 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý 

khác; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty; 

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

V. Nguyên tắc bầu cử 

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu 

không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. 

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty) 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính 

tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017) có quyền 

gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 
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- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; 

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo một cơ chế do công ty quy định. 

VII. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty) 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 

(tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017) có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.  

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; 

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 

theo một cơ chế do công ty quy định. 

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS 

1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS 

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.lilama454.com.vn , 

Mục Quan Hệ Cổ đông từ ngày …/…/2018). 

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu); 

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ 

căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức); 

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ 

văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có); 

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử 

theo Quy chế này quy định ; 

Người đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại 

hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. 

 

http://www.lilama454.com.vn/
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2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử 

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 

17h ngày 27/06/2018 theo địa chỉ sau: 

 

Công ty Cổ phần Lilama 45.4. 

Địa chỉ: Số 04, Đường 09A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (0251) 3 838 188           Fax: (0251) 3 838 008 

Liên hệ: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Phòng Kế toán 

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui 

lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.   

IX. Danh sách ứng cử viên 

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng 

viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để 

bầu HĐQT và BKS.  

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ 

họ và tên trên phiếu bầu. 

X. Phương thức bầu cử: 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp) 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, 

đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.  

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên.  

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với 

Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào 

thùng phiếu). 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được 

cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ. 

XI. Phiếu bầu cử  

1. Nội dung của Phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, 

có đóng dấu treo Công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một 

(01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin 

ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. 

2. Cách ghi Phiếu bầu cử 

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như 

sau: 
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+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử. 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô 

“Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.  

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào 

ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

Lưu ý: 

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số 

phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo 

sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi 

rõ họ tên của đại biểu tham dự. 

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;  

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì; 

+ Gạch tên các ứng cử viên; 

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo 

của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho 

phiếu bầu; 

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng ứng viên trúng cử; 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn 

tổng số phiếu được phép bầu; 

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; 

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự. 

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại 

phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám 

sát. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của 

Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ 

toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. 
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5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp) 

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định 

theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.  

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại 

trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên 

BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

XII. Hiệu lực thi hành 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 

Lilama 45.4 kết thúc. 

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
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- Cổ đông; 

- Lưu HĐQT 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

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

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Đồng Nai, ngày … tháng 06 năm 2018 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4 

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2017 và định hướng 

cho năm 2018 như sau: 

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Hiện tại Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, các công trình Công ty đang thực 

hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thu khối lượng hoàn thành mất nhiều thời gian vì 

tiến độ dự án kéo dài, thu hồi vốn chậm, nợ tồn đọng các khoản phải nộp Ngân sách (Thuế, 

bảo hiểm…) với số tiền lớn. Công ty đang cố gắng sắp xếp nguồn vốn và ưu tiên trả các 

khoản nợ Ngân sách. Do đó, về vấn đề thanh toán cổ tức, Công ty vẫn chưa thu xếp được 

nguồn tiền. Tình hình tài chính của Công ty ngày càng khó khăn, mất cân đối tài chính lớn, 

gặp nhiều khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh. Năng lực quản lý, điều hành quản trị 

doanh nghiệp của Công ty còn yếu; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, không hoàn 

thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.  

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có rất nhiều cố gắng như tiết giảm chi phí tối đa, 

thanh lý và bán những tài sản sử dụng kém hoặc không có hiệu quả nhằm giảm số dư nợ vay 

Ngân hàng và khắc phục tình trạng khó khăn, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn. Bên cạnh đó, đề án tái 

cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 

2020 cũng được đưa ra và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng việc triển khai 

công tác tái cấu trúc Công ty còn chậm. 

 

           Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 
Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

TH/ KH 

2017 

TH 

2017/2016 

Giá trị sản lượng 205.000.000.000 175.000.000.000 62.500.000.000 30,49% 35,71% 

Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 60.841.876.561 35,79% 39,86% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN -26.370.726.918 500.000.000 -113.314.983.646 - - 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100% 100% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ - 1,25% - - - 

      o 
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Chỉ tiêu Thực hiện 2016 
Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

TH/ KH 

2017 

TH 

2017/2016 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu - 0,29% - - - 

Nộp NSNN 12.360.622.881 7.000.000.000 3.960.020.468 56,57% 32,04% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.737.000 6.700.000 5.805.000 86,64% 86,17% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0% - - 

Đầu tư XDCB - 1.000.000.000 - - - 

2. Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 

1 Khả năng thanh toán 
   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,06 0,68 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,22 0,20 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 

  

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 90,13% 140,86% 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 912,99% -344,73% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

  

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 0,64 0,81 

- Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,44 0,23 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

  

- Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % -17,28% -186,25% 

- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % -57,95% 465,57% 

- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản  % -7,59% -43,12% 

- 
Hệ số LN từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% -22,47% -184,59% 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ghi chú 
Chức danh tại tổ 

chức khác 

Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Ông Nguyễn Bá Sứng Chủ tịch Kiêm Tổng giám đốc Không  99.300 2,483% 
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Họ và tên Chức vụ Ghi chú 
Chức danh tại tổ 

chức khác 

Số lượng 

CP sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Ông Hoàng Văn Hà Thành viên 
Kiêm Phó Tổng giám 

đốc 
Không 36.912 0.923% 

Ông Vũ Thế Phương Thành viên 
Thành viên không 

điều hành 
Không 6.608 0,17% 

Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng Thành viên 
Thành viên không 

điều hành 
Không 0 0,000% 

Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên Kiêm Kế toán trưởng Không 30.000 0,750% 

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Bá Sứng Chủ tịch 6/6 100%  

2 Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng Thành viên 1/1 100%  

3 Ông Vũ Thế Phương Thành viên 1/1 100%  

4 Ông Hoàng Văn Hà Thành viên 6/6 100%  

5 Bà Phan Thị Thanh Thủy Thành viên 6/6 100%  

 Các Nghị quyết/ Quyết định trong năm của HĐQT: Các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị được công bố đầy đủ theo quy định. 

 Tiền lương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017 

 ĐVT: nghìn đồng 

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng 

1 Nguyễn Bá Sứng CT HĐQT  62.400.000 - 

2 Hoàng Văn Hà TV HĐQT kiêm P.TGĐ 114.651.000 - 

3 Phan Thị Thanh Thủy TV HĐQT kiêm KTT 85.910.000 - 

4 Hồ Phước Vĩnh Tùng TV HĐQT 81.794.000  

5 Vũ Thế Phương TV HĐQT 26.063.000 - 

6 Phan Cao Viên Tổng Giám đốc 114.769.000  
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II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty  

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 được 

thực hiện theo Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành. Năm qua, tính hình hoạt động của 

công ty gặp nhiều khó khăn, thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:  

 Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện thác mơ mở 

rộng, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2…) ảnh hưởng đến doanh thu giảm 

so với kế hoạch đề ra.  

 Thu hồi vốn những dự án đã thực hiện xong gặp nhiều khó khăn như: DA Điện gió 

Bạc Liêu, Bauxite Nhôm Lâm Đồng…  

 Thời gian nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành kéo dài dẫn đến thu hồi vốn 

chậm, thiếu nguồn vốn phục vụ sản xuất.  

 Nhân lực không ổn định, thiếu nhận lực phải thuê ngoài, chi phí nhân công tăng.  

 Chi phí quản lý và lãi vay chiếm tỷ tệ cao. Hội đồng quản trị thấy rằng Ban Tổng 

Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do 

HĐQT và ĐHĐCĐ ban hành. Mặc dù không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có 

được những kết quả nhất định. 

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc như đề án đã trình Đại hội đồng cổ 

đông 2017 thông qua. Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nỗ lực đạt được kết quả kinh doanh kỳ vọng, cụ thể 

các công tác như sau:  

 Tiếp tục thực hiện phương án tài cấu trúc tài chính. 

 Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đối với các hạng mục công trình đã hoàn 

thành nhưng chưa thu hồi đủ vốn như: Điện gió Bạc Liêu, NM nước Thủ Đức…  

 Thực hiện việc quyết toán kịp thời đối với những công trình đã hoàn thành với Chủ 

đầu tư và đề nghị phải quyết toán xong trong năm 2018.  

 Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, cắt giảm tối đa những chi phí không 

cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, từng bước tích lũy nguồn tài chính để bù 

đắp và khắc phục dần những tồn tại về tài chính của Công ty.   

 Cân đối tài chính để thực hiện việc trả lương cho cán bộ CNV, nộp các khoản thuế và 

BHXH kịp thời. Việc thanh toán lương phải phù hợp với kết quả SXKD.  

 Sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. 

Sử dụng lao động hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc để tăng năng suất lao động.  

 Hiện nay việc tuyển dụng lao động có nghề là rất khó khăn nên có chính sách tuyển 

dụng lao động hợp lý để đủ nhân lực phục vụ SXKD.  

 Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì lĩnh vực truyền thống của 

Công ty đã có kinh nghiệm, năng lực nhân sự và máy móc. Ngoài các đối tác đã hợp 

tác lâu năm, Công ty sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm hợp tác với các đối tác mới, tạo 

thế chủ động cho đầu ra của Công ty.  
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 Rà soát lại tình hình công nợ và đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản 

nợ đọng, các khoản nợ khó đòi và các khoản tạm ứng nhằm bảo toàn và phát triển vốn 

của Công ty.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! 

 

     
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

NGUYỄN BÁ SỨNG 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

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

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Đồng Nai, ngày      tháng  06   năm 2018 

     

 

        HOẠT ĐỘNG  ỦA  AN  I      T 

NĂ  2017 

    

Kính thưa quý vị biểu 

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 45.4 

     Thưa toàn thể Đại hội. 

    c  v   Điều lệ tổ ch c và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.4. Ban kiểm 

s át trì h  trước Đại hội cổ đô g bá  cá  vê cô g tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

của  ô g ty tr  g   m 2017  hư sau: 

Tr  g   m 2017  a  kiểm s át đ  th c hiệ  cô g tác kiểm s át the   ui đ  h về các 

h ạt độ g của  ô g ty v   i  bá  cá  tới Đại hội một s   ội du g chủ y u  hư sau: 

I  TỔNG   T H ẠT ĐỘNG  ỦA  AN  I      T NĂ  201  

1  T          ạ   ộ             2017: 

 ác h ạt độ g chủ y u của  a  kiểm s át tr  g   m 2017  hư sau: 

-  iểm tra tì h hì h th c hiệ  k  h ạch      v  đầu tư   m 2017 

-  iểm tra bá  cá  t i ch  h   m 2017 

-  h     t  đá h giá việc  u      điều h  h của  ội đ  g  u   tr  v  Tổ g giám đ c 

tr  g việc th c hiệ   hiệm v         m 2017 v  th c hiệ  các  gh   uy t   uy t 

đ  h của Đại hội đ  g cổ đô g   ội đ  g  u   tr   

-  i    gh   k t  u   của  a  kiểm s át tr  g cô g tác  u      điều h  h của  Đ T  

Tổ g giám đ c  

-    h ạch cô g tác   m 2018 của  a  kiểm s át  

Bên cạ h đ  để   m b t k   th i tì h hì h h ạt độ g của  ô g ty   a  kiểm s át đ  

tham d  một s  cuộc h    ua  tr  g của  Đ T v  c  tham gia các   ki   đ  g g      t 

khác  a  kiểm s át củ g đ  g th i tìm hiểu  h  g th c m c   h   á h của cá  bộ     

trong cô g ty  h m k   th i kiểm tra t  h  ác th c của  h  g th c m c   h   á h đ  để 

gi i t a v  ki    gh   ê     h đạ   ô g ty: 

 ác cuộc h    a  kiểm s át c  thể  hư sau:   a  kiểm s át ti   h  h các cuộc h   c  thể 

 hư sau: 

-  uộc h   th   h t:    biê  b   h  : 01   -     g y 12 thá g 04   m 2017   ội 

du g cuộc h  : Th m tra bá  cá  t i ch  h của    m 2016  v  kiểm tra tì h hì h  u   

   điều h  h      tr  g k  bá  cá   
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-   uộc h   th  hai:    biê  b   h p: 02   -     g y 16 thá g 05   m 2017   ội 

du g cuộc h  : Th m tra bá  cá  t i ch  h của  u  1   m 2017  v  kiểm tra tì h hì h 

 u      điều h  h      tr  g k  bá  cá   

-  uộc h   th  ba:    biê  b   h p: 03   -     g y 05 thá g 09   m 2017   ội du g 

cuộc h  : Th m tra bá  cá  t i ch  h của 6 thá g đầu   m 2017  v  kiểm tra tì h hì h 

 u      điều h  h      tr  g k  bá  cá   

-  uộc h   th  tư:    biê  b   h  : 04   -     g y 07 thá g 11   m 2017   ội du g 

cuộc h  : Th m tra bá  cá  t i ch  h của 9 thá g đầu   m 2017  v  kiểm tra tì h hì h 

 u      điều h  h      tr  g k  bá  cá   

2  T                    ạ   ộ    ủ                                     S: 

                                             201    ư   u: 

Đơn vị tính : Đồng 

STT H                   Lươ   T       T     ộ   

1  guy        g c Trư  g ba  85.889.000 0 85.889.000 

2  ê  i h Thiệ  Th  h viê  71.727.000 0 71.727.000 

3 Nguy n th  Thu Th  h viê  61.612.000 0 61.612.000 

 

II  Đ NH GI    NG T     ẢN L  ĐI   H NH  ỦA HỘI Đ NG   ẢN T    

 AN TỔNG GI   Đ    

1. G                           Hộ        uả           T              

   Đ       Hộ        uả       

- Tr  g   m 2017  Đ T  ô g ty đ  tổ ch c các cuộc h   đ  h k  để ch  đạ  tì h hì h 

h ạt độ g của  ô g ty  th c hiệ  ch c    g v   hiệm v  của mì h tr  g việc điều 

h  h d a h  ghiệ  the   uy đ  h tại Điều  ệ  ô g ty   h  đạ  cô g b  thô g ti  the  

 u t  h  g kh á  tư  g đ i k   th i v  đầy đủ  

C  thể các cuộc h    hư sau:  

-  uộ          1:  g y 11 thá g 02   m 2017:  

+ Thông qua k t qu  th c hiện k  hoạch       đầu tư  u  4 v  c    m 2016  

+ Thông qua d  ki n k  hoạch       đầu tư  u  1 v  c    m 2017 để trình chủ s  

h u v  Đại hội cổ đô g   m 2017    

-   uộ          2:  g y 24 thá g 03   m 2017:  

+  Thông qua việc tạm th i thay đổi đ a điểm làm việc.  

-  uộ          3   g y 05 thá g 05   m 2017:  

+ Thông qua k t qu  th c hiện k  hoạch SXKD quý I/2017 và d  ki n k  hoạch 

SXKD quý II/2017. 

+  Thông qua việc mi n nhiện ch c v  phó Tổ g giám đ c đ i với ông Tạ      ù g  

+ Thông qua k  hoạch và th i gian tổ ch c Đại hội đ ng cổ đô g thư  g  iê    m 

2017. 

-  uộ    p th  4:  g y 20 thá g 06   m 2017:  
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+ Phê duyệt và ban hành quy ch  qu n lý và giao khoán chi phí thi công sửa đổi, quy 

ch  tạm th i vê việc tr   ư  g h  g thá g ch   gư i  a  động. 

+ Thông qua k  hoạch đ   giá tiề   ư  g   m 2017  

-  uộ              g y 19 thá g 08   m 2017:  

+ Thông qua k t qu  th c hiện k  hoạch SXKD quý 2/2017. 

+ D  ki n k  hoạch SXKD quý 3/2017 

+ Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Cao Viên gi  ch c v  Tổng giám đ c thay ông 

Nguy n Bá S ng. 

-    g   c  u       điều h  h  u   tr  d a h  ghiệ  của  ô g ty c   y u; các ch  tiêu 

d a h thu    i  hu   s t gi m  khô g h    th  h các ch  tiêu      the   gh   uy t 

của Đại hội cổ đô g  

- Tì h hì h t i ch  h của  ô g ty  g y c  g kh  kh    m t c   đ i t i ch  h  ớ    Đ T 

v   a  Tổ g giám đ c đ  c   hiều c  g  g  hư ti t gi m chi phí t i đa. 

- Đề á  tái c u tr c v     g ca     g   c  u   tr   ô g ty giai đ ạ  2013-2015 v  tầm 

nhì  đ     m 2020 đ  đư c Đại hội đ  g cổ đô g thô g  ua  hư g việc triể  khai 

cô g tác tái c u tr c  ô g ty c   ch m  

b  Đ           T    G       : 

- Đ  th c hiện theo ch c    g  hiệm v  v  các  uy đ nh hiện hành của Pháp lu t  Điều 

 ệ  ô g ty, các ngh  quy t của Đại hội đ ng cổ đô g v   Đ T  ô g ty  Tuy  hiê  k t 

qu         m 2017 không hoàn thành k  hoạch đ  đư c Đại hội đ ng cổ đô g gia  

c  về doanh thu và l i nhu n; Công ty không hoàn thành các ch  tiêu SXKD theo Ngh  

quy t của Đại hội đ ng cổ đô g 6   m  iê  t c (từ   m 2012 đ     m 2017). 

- Ch  đạo các phòng ban ch c    g th c hiện công tác tổ ch c thi công   các công trình, 

Th c hiệ  điều hành công tac hạch toán k  toán và các hoạt động qu n lý khác của 

 ô g ty the   uy đ nh. 

- Đã có ch  đạ  các  h  g ba  v  đội công trình c  g  g  hư ti t gi m chi phí t i đa  

thanh. Tuy nhiên vẫn còn một s  t n tại  hư: 

+ Công tác thanh toán tiề   ư  g chưa k p th i d  tì h hì h t i ch  h kh  kh    hư g 

Ban Tổ g giám đ c chưa đưa ra đư c gi i pháp kh c ph c. 

+ Việc kiểm kê kh i  ư ng d  da g chưa sát với th c t  dẫ  đ n việc  ác đ nh k t qu  

kinh doanh trong k  chưa ch  h  ác   

III/ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG V  T I  HÍNH NĂ  201  

1. Tình hình hoạ   ộng  

Đơn vị tính : Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu K  hoạch Thực hiện Tỷ lệ 

(%) 

1 Doanh thu  60,842  

 - Công ty th c hiện  60.842  
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 - B ph  th c hiện    

2 L i nhu   trước thuê  (113.315)  

3 L i nhu n sau thu   (113.315)  

4 V   điều lệ  40,000  

5 V n chủ sỡ h u  (80,996)  

6 Các kho n ph i nộp Ngân sách  6,79.  

7 Đầu tư       0  

8 Tỷ su t l i nhu n sau thu     Đ(%)  <  0  

9 Tỷ su t l i nh n sau thu  /V n CSH(%)  < 0  

10 Tỷ su t l i nh n sáu thu /doanh thu(%)  < 0  

 

2. Tình hình tài chính của Công ty thờ     m 31/12/2017 

Đơn vị tính : T iệu đồng 

TT Nội dung S  tiền  

A Tài sản 198,226 

I Tài sản ngắn hạn 188,793 

1 Tiền và các kho   tư  g đư  g tiền 1,361 

2 Các kho n ph i thu 55,219 

3 Hàng t n kho 132,213 

4 Tài s n ng n hạn khác 0 

II Tài sản dài hạn 9,433 

1 Tài s n c  đ nh 9,242 

 Nguyên giá 62.694 

 Giá trị hao mòn lũy kế (56.434) 

2 Tài s n dài hạn khác 191 

B Ngu n v n 198,226 

I N  ph i trà 279,222 

1 N  ng n hạn 279,222 

2 N  dài hạn 0 

II V n chủ sở hữu (80,996) 

1 V   đầu tư của chủ s  h u 40,000 

2 Th  g dư v n cổ phần 3,520 
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3 Cổ phi u ngân quỹ (282) 

4 Qũy ĐTPT & uỹ khác thuộc VCSH 13,834 

5 L i nhu   chưa  h    h i (138,068) 

 á  cá  t i ch  h   m 2017 của  ô g ty đư c Công ty TNHH Kiểm toán và Th m đ nh giá 

Việt Nam theo Báo cáo kiểm t á  độc l p s : 292/BCKT/TC ngày 22/03/2018 đ   êu báo 

cáo tài chính ph n ánh trung th c và h p lý, trên các khía cạnh tr ng y u tình hình tài chính 

của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 ngày 31/12/2017. Tuy nhiên vẫn còn t n tại v   đề sau: 

- Tại th i điểm 31/12/2017  ô g ty đa g m t c   đ i gi a giá tr  kh i  ư ng d  dang và 

chi phí SXKD d  dang.  ô g ty chưa k t chuyể  v   ác đ  h k t qu  ki h d a h để 

thể hiệ  s     th c t   

- Tr  g   m 2017  d  c   g    hiều kh  kh   về v   tr  g s    u t ki h d a h  việc 

 ghiệm thu  thu h i v    thu h i cô g    tuy đ  c   hiều c  g  g  hư g vẫ  c   

ch m  một s  cô g trì h cô g tác tha h  uy t t á  c   g    hiều kh  kh   d  thi cô g 

k   d i  b  m t c   đ i gi a giá tr  kh i  ư  g d  da g v  chi  h       d  da g  

thi u h t d  g tiề  tha h t á  ch   ê  dẫ  đ       uá hạ  tại  g   h  g  Đ n 

31/12/2017  ô g ty         s  tiền:7 993 triệu đ  g v  vẫn b  C c thu  Đ  g  ai 

cưỡ g ch  h a đ       b   hiểm (          T    T ) đ   31 12 2017   : 11,538 

triệu đ  g   ô g ty chưa th c hiệ  đư c việc tr  cổ t c   m 2012  2013 ch  cổ đô g 

với s  tiền là: 6.766 tỷ đ ng. 

- Toàn bộ kho n vay ng n hạn tại  g   h  g  I    hi  há h Đ  g  ai đư c chuyển 

qua chi nhánh Công ty TNHH Mua bán n  Việt Nam tại TP HC  (ĐAT ) the    p 

đ ng mua bán n  s  87 2017  Đ     g y 28 12 2017 gi a  I   Đ ng Nai và 

ĐAT ;  iê  b n xác nh n và chuyển giao quyền chủ n  gi a  I   Đ ng Nai. DATC 

và Công ty cổ phần Lilama 45.4 ngày 28/12/2017. 

3.  ô        ầu  ư     201 : 

Tr  g   m 2017  ô g ty khô g đầu tư, không mua s m máy móc thi t b  gì  

IV. KI N NGH  CỦA BAN KI M SOÁT: 

S p x    c  c u lại l c  ư  g  a  động cho phù h p với tình hình SXKD của Công ty, 

c i thiện dầ     g su t  a  động của  gư i  a  động. Việc tha h t á   ư  g  h i phù h p với 

k t qu  SXKD. 

Tuân thủ quy ch  khoán nội bộ, việc tha h t á  ch  các đội công trình nh n khoán ph i 

g n liền với kh i  ư ng th c t  thi cô g v  trê  c  s  giới hạn của H   đ ng khoán. 

Th c hiện việc quy t toán k p th i các H   đ ng giao khoán nội bộ  Đ i với nh ng 

cô g trì h đ  h    th  h v   uy t toán xong với Chủ đầu tư  đề ngh  ph i quy t toán xong 

tr  g   m 2018. 

Rà soát lại tình hình công n  v  đề ra các gi i pháp và lộ trì h để thu h i các kho n n  

đ ng, các kho n n  kh  đ i v  các kh  n tạm  ng nh m b o toàn và phát triển v n của Công 

ty. 
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Rà soát lại h  s  để ch t lại s  liệu kiểm kê kh i  ư ng d  dang cho sát với th c t . Xây 

d ng gi i pháp và k  hoạch thích h   để sớm kh c ph c việc m t c   đ i gi a kh i  ư ng d  

dang và chi phí SXKD d  dang. 

T  g cư ng công tác ti p th , tìm ki m việc làm, c t gi m t i đa  h ng chi phí không 

cần thi t, th c hiện công tác khoán phù h p nh m ti t kiệm chi phí s n xu t, từ g bước tích 

 ũy  gu   t i ch  h để bù đ p và kh c ph c dần nh ng t n tại v  tài chính của Công ty. 

    đ i t i ch  h để th c hiện việc tr   ư  g ch  cá  bộ CNV, nộp các kho n thu  và 

BHXH  k p th i. 

 

 

 

V. K  HOẠ H   NG T   NĂ  2018 CỦA BAN KI M SOÁT. 

1. Nhiệm vụ chung: 

Ban kiểm soát th c hiện nhiệm v  thay m t cổ đô g để kiểm soát m i hoạt động SXKD, 

qu n tr  v  điều hành của Cô g ty  Tr  g   m 2018 Ban kiểm soát sẽ ti n hành kiểm soát 

đ nh k , th i gian th c hiện c  thể sẽ đư c thông báo tới  Đ T   a  Tổ g giám đ c và các 

phòng, ban ch c    g chu n b  h  s   

2. Nhiệm vụ cụ th . 

- Kiểm tra báo cá  t i ch  h the  đ nh k  h  g  u  v    m của Công ty 

- Kiểm tra tính h p lý, h p pháp trong qu       điều hành hoạt động kinh doanh trong 

ghi chép sổ sách k  toán và báo cáo tài chính. 

- Đá h giá t  h tu   thủ các v   b n, Ngh  quy t của Đại hội cổ đô g  

- Xem xét các v   đề  iê   ua  đ n qu       điều hành hoạt động của Công ty khi xét 

th y cần thi t ho c theo Quy t đ nh của Đại hội đ ng cổ đô g  the  yêu cầu của cổ 

đô g   h m cổ đô g  h  c của  gư i  a  động trong Công ty ( n u có). 

Trê  đ y    t    bộ v   b n báo cáo của Ban kiểm s át trì h Đại hội cổ đô g  ô g ty cổ 

phần Lilama 45.4. Thay m t Ban kiểm soát, kính chúc quý v  đại biểu, quý v  cổ đô g s c 

kh e, hạ h  h c v  th  h đạt! 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA.4 

T/M BAN KI M SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

                                                                        

                                                                                     (Đã  ý) 

 

        Nguyễ  V   N  c 
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

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

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Đồng Nai, ngày … tháng 06 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần Lilama 45.4; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua ngày 28/06/2017. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung 

sau đây: 

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của 

Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty. 

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định 

giá Việt Nam (AVA) như đính kèm. 

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu chính: 

 ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2016 
Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

TH/ 

KH 

2017 

TH 

2017/2016 

Giá trị sản lượng 205.000.000.000 175.000.000.000 62.500.000.000 30,49% 35,71% 

Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 60.841.876.561 35,79% 39,86% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN -26.370.726.918 500.000.000 -113.314.983.646 - - 

      o 
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Chỉ tiêu Thực hiện 2016 
Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

TH/ 

KH 

2017 

TH 

2017/2016 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100% 100% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ - 1,25% - - - 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu - 0,29% - - - 

Nộp NSNN 12.360.622.881 7.000.000.000 3.960.020.468 56,57% 32,04% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.737.000 6.700.000 5.805.000 86,64% 86,17% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0% - - 

Đầu tư XDCB - 1.000.000.000 - - - 

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

 ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 
So với năm 

2017 (%) 

1 Giá trị sản lượng  62.500.000.000 136.000.000.000 117,60% 

2 Doanh thu 60.841.876.561 120.000.000.000 97,23% 

3 Lợi nhuận trước thuế (113.314.983.646) 500.000.000 - 

4 Nộp Ngân sách 3.960.020.468 5.400.000.000 136,36% 

4 Lao động bình quân 246 300 121,95% 

5 Thu nhập bình quân người/tháng 5.805.000 6.700.000 15,42% 

6 Đầu tư XDCB - - - 

 

Vấn đề 4:  Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018 

Năm 2017 và 2018 do kết quả sản xuất kinh doanh không tốt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không 

nhận thù lao (thù lao bằng 0). 

Vấn đề 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, 

điều 14 Điều lệ Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm phải được Đại hội đồng 

cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. 

Vấn đề 6: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 



 

3 

 

Nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, 

CTCP Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Chi tiết nội 

dung tờ trình sẽ được trình bày trong phụ lục đính kèm. 

Vấn đề 7: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Hà và ông 

Nguyễn Bá Sứng 

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên  Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Hà. Căn cứ vào 

quy định tại điểm e, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế 

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản 

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông 

Hoàng Văn Hà và ông Nguyễn Bá Sứng đồng thời bầu bổ sung Thành viên mới vào Hội đồng quản trị. 

Phương thức bầu cử được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về bầu dồn phiếu. 

Vấn đề 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu 

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu. Căn cứ vào quy 

định tại điểm e, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị 

kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị 

Thu và đồng thời bầu bổ sung Thành viên mới vào Ban kiểm soát. Phương thức bầu cử được thực hiện 

theo quy định của luật doanh nghiệp về bầu dồn phiếu. 

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội !. 

 

     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

NGUYỄN BÁ SỨNG 

 



 

 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ 

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Lilama 45.4 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 29/06/2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 

2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Lilama 45.4; 

- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Lilama 45.4 . 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua phương án chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.4 

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

3. Mã chứng khoán : L44 

4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Vốn điều lệ hiện nay : 40.000.000.000 đồng 

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.000.000.000 cổ phiếu 

Trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.980.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 20.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.200.000 cổ phiếu 

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng 

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến  

- Vốn điều lệ trước phát hành : 40.000.000.000 đồng 

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 22.000.000.000 đồng 

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 62.000.000.000 đồng 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 
Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, P. Bình Đa, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (84-613) 838 188 Fax: (84-613) 838.008 Website : www.lilama454.com.vn 

 



10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: 

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu CTCP Lilama 45.4, nhằm tái cơ 

cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc 

chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng 

vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt 

động kinh doanh. 

11. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định tỷ lệ hoán đổi của Công ty 

TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (đính kèm). 

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ) 

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 

1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: (100.000.000 x 1)/10.000 

= 10.000 cổ phiếu. 

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 

10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 22.000.000.000đồng 

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) 

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, 

phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ. 

16. Đối tượng chào bán: 

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2017 (theo báo cáo tài 

chính năm 2017 đã kiểm toán) và công nợ đến thời điểm 31/05/2018, CTCP Lilama 45.4 

thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán 

nợ Việt Nam (DATC) như sau: 

 

STT Nhà đầu tư 
Số dư nợ gốc tại 

31/12/2017 

(đồng) 

Số dư nợ gốc tại 

31/05/2018  

(đồng) 

Giá trị khoản 

nợ được hoán 

đổi (đồng) 

Số lượng cổ phiếu 

dự kiến chào bán 

theo tỷ lệ hoán đôi 

(cổ phiếu) 

Giá trị theo 

mệnh giá  

(đồng) 

1 

Công ty 

TNHH Mua 

bán nợ Việt 

Nam (DATC) 

126.892.927.404 126.892.927.404 22.000.000.000 2.200.000 10.000 

Tông cộng 126.892.927.404 126.892.927.404 22.000.000.000 2.200.000 10.000 

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ: 

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. 

- Tên gọi tắt: DATC. 

- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. 

- Điện thoại: (84-24) 39 45 47 38 ; Fax: (84-24) 39 45 47 37  

- Địa chỉ website: http://www.datc.vn 

http://www.datc.vn/


- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã 

số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016. 

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành 

đợt chào bán. 

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư. 

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước về đợt phát hành. Dự kiến Quý III, IV/2018 

20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ: 

i. Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu 

được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ 

phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký 

chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành 

thực hiện quyền chia cổ tức; 

ii. Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo 

quy định của pháp luật;  

iii. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu L44: tuân thủ theo quy định của pháp 

luật hiện hành và Điều lệ công ty. 

21. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa 

chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

22. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ 

giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Lilama 45.4. 

23. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có 

Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN. 

24. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội (HNX) 

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký 

Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà 

Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

25. Ủy quyền HĐQT 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên 



quan tới việc chào bán như sau: 

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TP.HCM. 

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi 

vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK. 

- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau 

khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK. 

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt 

chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công. 

 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN BÁ SỨNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

Số: ____/2018/NQ-ĐHĐCĐ 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

Tên doanh nghiêp : Công ty Cổ phần Lilama 45.4 

Thời gian tổ chức : 8h00, ngày 29 tháng 06 năm 2018 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30) 

Địa điểm tổ chức  :  ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Điện thoại : (061) 3 838 188 Fax: (061) 3 838 008  

Giấy CN ĐKKD số : 3600255703 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi 

lần thứ 5 ngày 13/09/2017. 

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƢ CÁCH ĐẠI BIỂU 

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu  

 Ông/ Bà:  ...........................................................................................................................  

 Ông/ Bà:  ...........................................................................................................................  

 Ông/ Bà:  ...........................................................................................................................  

Nội dung báo cáo  

 Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông 

tại ngày 14/06/2018, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ 

phần Lilama 45.4. 

 Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ...................... cổ đông và đại diện cổ đông, sở 

hữu và đại diện sở hữu cho ...................... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 

...................... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

DỰ THẢO 
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 Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến 

hành Đại hội. 

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc 

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƢ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU 

Chủ tịch đoàn 

 Ông - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội 

 Ông  - Thành viên Đoàn chủ tịch 

 Ông  - Thành viên Đoàn chủ tịch 

Thƣ ký 

 Ông   - Thƣ ký Đại hội 

Ban kiểm phiếu  

 Ông/Bà - Trƣởng Ban kiểm phiếu 

 Ông/Bà  - Thành viên Ban kiểm phiếu 

 Ông/Bà - Thành viên Ban kiểm phiếu 

Đại hội nhất trí trông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như 

trên. 

1.4 THÔNG QUA CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội. 

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ …….……. % số lượng cổ phiếu có 

quyền biểu quyết 

PHẦN 2 – NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau: 

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Sứng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát 

Người trình bày: Ông  Nguyễn Văn Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban 

2.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Thủy – Chức vụ:  TV HĐQT - Kế toán trưởng 



3 

 

2.4. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 

2.5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

2.6. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và 2018  

2.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

2.8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với … 

2.9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với … 

2.10. Chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ. 

PHẦN 3 – THẢO LUẬN  

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông, các 

Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau: 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 

Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tọa Đại hội cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ 

đông như sau: 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

PHẦN 4 – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua. 
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Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..%  

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..%  

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..%  

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..%  

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 nhƣ sau: 

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

Tỷ lệ  

TH/ KH 

2017 

Tỷ lệ TH 

2017/2016 

Giá trị sản lượng  205.000.000.000 175.000.000.000 62.500.000.000 30,49% 35,71% 

Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 60.841.876.561 35,79% 39,86% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN -26.370.726.918 500.000.000 
-

113.314.983.646 
- - 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100% 100% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ - 1,25% - - - 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu - 0,29% - - - 

Nộp NSNN 12.360.622.881 7.000.000.000 3.960.020.468 56,57% 32,04% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.737.000 6.700.000 5.805.000 86,64% 86,17% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0% - - 

Đầu tư XDCB - 1.000.000.000 - - - 
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 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..%  

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………%  

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..%  

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 nhƣ sau: 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 
So với năm 

2017 (%) 

1 Giá trị sản lượng  62.500.000.000 136.000.000.000 117,60% 

2 Doanh thu 60.841.876.561 120.000.000.000 97,23% 

3 Lợi nhuận trước thuế (113.314.983.646) 500.000.000 - 

4 Nộp ngân sách 3.960.020.468 5.400.000.000 136,36% 

4 Lao động bình quân 246 300 121,95% 

5 
Thu nhập bình quân 

người/tháng 
5.805.000 6.700.000 15,42% 

6 Đầu tư XDCB - - - 

 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và 2018 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội thông qua. 
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Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán 

phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với 

Ông … 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị 

Thu 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội thông qua. 

Vấn đề 10: Thông qua phƣơng án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi  

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: …………..% 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần: - Tỷ lệ: ……………% 
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Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ: …………..% 

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội thông qua. 

PHẦN 5 - KẾT QUẢ BẦU CỬ 

Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung: 

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021: 

1. … 

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên. 

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021: 

1. … 

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên. 

 

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. … 

 Kết quả bầu cử 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

1. … 

Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. … 

 Kết quả bầu cử 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

1. … 

PHẦN 6 – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

Thƣ ký Đại hội – Ông ….. đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

năm 2018.  

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2018 với ……………% số phiếu tán thành. 

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4. 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kết thúc vào 

lúc ……. giờ…….phút ngày 29/06/2018. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 

Số: ____/2018/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4; 

 Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2017, ngày 28 tháng 06 

năm 2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4. 

Ngày 29/06/2018, tại………………………, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông sở hữu …………….. cổ phần chiếm 

…………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu 

quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

QUYẾT NGHỊ 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

DỰ THẢO 
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Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau: 

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2016 

Kế hoạch  

2017 

Thực hiện 

 2017 

Tỷ lệ  

TH/ KH 

2017 

Tỷ lệ TH 

2017/2016 

Giá trị sản lượng  205.000.000.000 175.000.000.000 62.500.000.000 30,49% 35,71% 

Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 60.841.876.561 35,79% 39,86% 

Lợi nhuận trước thuế TNDN -26.370.726.918 500.000.000 
-

113.314.983.646 
- - 

Vốn điều lệ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100% 100% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ - 1,25% - - - 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu - 0,29% - - - 

Nộp NSNN 12.360.622.881 7.000.000.000 3.960.020.468 56,57% 32,04% 

Thu nhập bình quân người/tháng 6.737.000 6.700.000 5.805.000 86,64% 86,17% 

Dự kiến chia cổ tức 0% 0% 0% - - 

Đầu tư XDCB - 1.000.000.000 - - - 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 
So với năm 

2017 (%) 

1 Giá trị sản lượng  62.500.000.000 136.000.000.000 117,60% 

2 Doanh thu 60.841.876.561 120.000.000.000 97,23% 

3 Lợi nhuận trước thuế (113.314.983.646) 500.000.000 - 

4 Nộp ngân sách 3.960.020.468 5.400.000.000 136,36% 

5 Lao động bình quân 246 300 121,95% 

6 Thu nhập bình quân người/tháng 5.805.000 6.700.000 15,42% 

7 Đầu tư XDCB - - - 
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Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và năm 

2018 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán 

phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với 

Ông … 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông … 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Vấn đề 10: Thông qua việc tái cơ cấu tài chính Công ty 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành:  .............................. Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:  .................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không ý kiến: ......................... Cổ phần chiếm ............. % số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

KẾT QUẢ BẦU CỬ 

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. … 

 Kết quả bầu cử 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

1. … 
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Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

2. … 

 Kết quả bầu cử 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

2. … 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN BÁ SỨNG 
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