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TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
( Thông qua về việc điều chỉnh lần 1: Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2014 )
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt đồng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
công trình 3.
Căn cứ Nghị quyết 01/2014-NQ/CT3-ĐHĐCĐTN ngày 25 tháng 4 năm 2014 đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công
trình 3.
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công
trình 3 ngày 15/12/2014, về việc điều chỉnh lần 1: Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính
năm 2014.
* Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH 3
* Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0300421520, do Phòng Đăng ký kinh doanh S ở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi lần thứ 9, ngày 18/9/2014.
* Địa chỉ trụ sở chính : 136/1 Trần Phú , Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Hôm nay, lúc 10h ngày 09 tháng 1 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư
và Xây dựng công trình 3, số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Hội
đồng quản trị đã ti ến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty ngày
15/12/2014, về việc điều chỉnh lần 1: Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2014.
I. Thành phần tham gia gồm:
1.1.Thành phần Ban kiểm phiếu:
- Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; cổ đông công ty.
- Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị; cổ đông công ty.
- Ông Nguyễn Đức Soát, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
- Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
- Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
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- Ông Lê Văn Nhương, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông công ty.
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- Ông Đào Quốc Cường, Thành viên Hội đồng quản trị; người đại diện vốn của
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty.
1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:
- Ông Trần Anh Thuần, Trưởng Ban KS, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Ông Trần Minh Hùng, Thành viên Ban kiểm soát.
II. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty
cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 ngày 15/12/2014.
III. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:
1- Thống nhất điều chỉnh lần 1 Kế hoạch SXKD năm 2014
+ Tổng giá trị sản lượng :
Điều chỉnh tổng giá trị sản lượng lần 1 năm 2014 là 403 tỷ đồng.
+ Kế hoạch đầu tư năm 2014
Điều chỉnh tổng mức đầu tư lần 1 năm 2014 là 2,65 tỷ đồng.
2-Thống nhất điều chỉnh lần 1 Kế hoạch tài chính năm 2014.
+ Doanh thu dự kiến:

403 tỷ

+ Tổng chi phí dự kiến : 390 tỷ
+ Lãi SXKD dự kiến :

13 tỷ

+ Thuế TNDN phải nộp : 2,86 tỷ
+ Cổ tức từ 13 % trở lên.
IV. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
1- Thời gian lấy ý kiến cổ đông : Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/12/2014.
2- Tổng số phiếu đã gửi: (243) phiếu, đại diện cho (6.116.899) cổ phần, tương
đương 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
3- Tổng số phiếu thu về: (93) phiếu, đại diện (5.662.444) cổ phần, tương đương
92,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: (93) phiếu, đại diện (5.662.444) cổ phần, tương đương
92,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4- Tổng số phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không
phản hồi và không xác định được địa chỉ : 150 phiếu, đại diện 454.455 cổ phần, tương
đương 7,43 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
( Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
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V . Các quyết định được thông qua :
Với số phiếu biểu quyết “ Đồng ý ’’thống nhất điều chỉnh lần 1 : Kế hoạch SXKD
và kế hoạch tài chính năm 2014, đạt tỷ lệ 92,16% tổng số cổ phần công ty có quyền biểu
quyết.
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng công trình 3, nghị quyết Đại hồng đồng cổ đông thường niên năm 2014, nghị quyết
HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV ngày 1/10/2014. Đ ại hồng đồng cổ đông Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 quyết định thống nhất các vấn đề cụ thể như sau.
1. Thống nhất điều chỉnh lần 1 Kế hoạch SXKD năm 2014 :
2. Thống nhất điều chỉnh lần 1 Kế hoạch tài chính năm 2014 .
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia
biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.
Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, lập thành 2 bản.
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
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