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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯVÀXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

V/v Điều chỉnh lần 1 kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chũ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Quyết đinh số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận
tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành
viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25 tháng 5
năm 2011.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 01
năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 nhất trí

thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:
1. Điều chỉnh lần 1 kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

+ Tổng giá trị sản lượng:
Điều chỉnh tổng giá trị sản lượng lần 1năm 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.

Điều chỉnh lần 1 kế hoạch SXKD năm 2014 được các cổ đông biểu quyết
thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt : 92,16 %

2. 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% năm trở lên.
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Điều chỉnh lần 1 kế hoạch tài chính năm 2014 được các cổ đông biểu quyết
thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt : 92,16 %

Điều 2: Tổ chức thực hiện
Nghị quyết này được Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng công trình 3

thông qua. Hội đồng quản trị  Công ty triển khai đến các phòng, các đơn vị thành viên
trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi  nhận :
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà nội;
- Công bố TTtrên Website Cty;
- Các TV HĐQTCông ty;
- Các TV BKS Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị Công ty;
- Lưu VT,HĐQT.
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