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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kính gửi:
-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ của
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Khang An;
Căn cứ vào báo cáo kiểm toán niên độ 2014 của đơn vị đã được thực hiện kiểm toán
bởi Công Ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát năm 2014.

Thay mặt Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo trước
đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2014 như sau:
I.

Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của
Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông năm 2014, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty,
cụ thể:
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, (ii) tổ chức
công tác kế toán tài chính;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II.

Kết quả giám đối với hoạt động Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các
quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, thường
xuyên kiểm tra, bám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng
cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ
trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm.

III.

Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban Tổng Giám Đốc
Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý điều hành là những người
có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định
của ĐHĐCĐ, của HĐQT; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao
động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với
Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

IV.

Kết quả giám sát hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban
Giám Đốc Công ty:
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-

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng
quyền và nhiệm vụ của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ đã được giao. Các
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai
thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-

Về công tác điều hành các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban
hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương
và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

-

Công tác tự kiểm tra chấn chỉnh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống
lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn đơn vị.

V.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:
Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được thực hiện kiểm toán bởi Công Ty TNHH DV TV
tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như
sau:
- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2014 của công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh và tài chính của Công ty và được trình bày đúng theo mẫu báo cáo do Bộ Tài
Chính quy định.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế theo đúng chuẩn mực kế
toán do Bộ tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm
yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán.

VI.

Nhận xét:
- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động: (1) Tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển
khai nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro ... ;(2) Củng cố danh mục đầu tư và tất
toán các khoản mục đầu tư không hiệu quả; (3) hạn chế tối đa các chi phí phát sinh,
tái cơ cấu Công ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để
đón đầu các cơ hội khi thị trường phát triển trở lại.
- Tăng cường công tác triển khai việc xây dựng kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo
kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn theo các Quyết
Nghị của ĐHĐCĐ, HĐQT, BĐH đã đề ra;

VII.

Kiến nghị:
Phát huy hơn nữa tiềm năng của công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận mang lại
lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty, Ban Kiểm Soát kiến nghị:
1. Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự cho phù hợp hơn nữa đói với sự phát triển
trong tương lai của công ty.
2. Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
3. Thực hiện công tác kiểm soát chi phí chặt chẽ.
4. Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh
doanh, đầu tư của công ty.
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Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2014. Kính trình Đại Hội
xem xét thông qua.
TM.BAN KIỂM SOÁT
TV BAN KIỂM SOÁT

TRẦN VĂN TRÍ

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu VP-BKS
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh,
TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015
Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo
cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014
và kế hoạch năm 2015 như sau:
1. Kết quả hoat động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: tỷ đồng
2014

Chỉ tiêu

2013
a

Doanh thu thuần

Thực tế

Kế hoạch

b

c

13.90

17.25

Lợi nhuận trước thuế

2.48

1.89

Lợi nhuận sau thuế

1.81

1.34

Vốn chủ sở hữu

246.97

248.31

Tổng tài sản

383.35

426.61

ROA

0.47%

0.31%

ROE

0.73%

0.54%

100

Thực tế 2014
so với kế
hoạch 2014
d=b/c

Năm 2014 so
với 2013
e=b/a

17.25%

124.09%
76.01%

15

8.95%

74.20%
100.54%
111.28%

Trong năm 2014 Công ty vẫn chưa đạt được mức Lợi nhuận như kế hoạch đã đặt ra vì
lý do Dự án Bình Tân B, C tại Quận Bình Tân TPHCM, hiện nay do thay đổi các quy
định về việc giao đất nên việc thực hiện hoàn tất pháp lý chậm hơn so với dự kiến;
Trong năm 2014 Công ty không đạt được lợi nhuận như kế hoạch đặt ra song việc
không bị lỗ và đảm bảo an toàn về tài chính cũng như thanh khoản dòng tiền của công ty
là một nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Khang An.
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2. Cơ cấu tài chính
 Tóm tắt Bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn
Tiền mặt
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Tổng cộng
Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng cộng
 Khả năng sinh lời
Chỉ tiêu
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh
thu thuần
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn
chủ sở hữu
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng
tài sản
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh/Doanh thu thuần
 Khả năng thanh toán
Chỉ tiêu
Hệ số thanh toán hiện hành
Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
(Tài sản lưu động -Hàng tồn
kho)/Nợ ngắn hạn
 Cơ cấu vốn
Chỉ tiêu
Hệ số nợ / Tổng tài sản
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu

31/12/2013
TÀI SẢN
311.66
3.55
10.09
281.72
16.30
71.69
383.35
NGUỒN VỐN
136.38
246.97
383.35

2012

31/12/2014

Tỷ trọng

359.10
22.91
15.84
315.06
5.29
67.50
426.60

84.2%
5.4%
3.7%
73.9%
1.2%
15.8%
100%

178.29
248.31
426.60

41.8%
58.2%
100%

2013

2014

1.90%

13.02%

7.79%

2.20%

0.73%

0.54%

1.31%

0.47%

0.31%

33.44%

49.28%

10.93%

2012

2013

2014

3.48

3.71

5.11

0.55

0.36

0.63

2012
40.60%
184.40%
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2013
35.58%
55.22%

2014
41.79%
71.80%

 Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 248,31 tỷ chiếm 58% so với tổng tài sản của công ty, qua
đó thể hiện được cơ cấu tài chính an toàn trong giai đoạn thị trường khó khăn hiện
nay.
3. Các hoạt động khác
Ngoài các hoạt động đã phản ảnh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, công
ty đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, cụ thể:
- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô công ty và tình hình thị trường
bất động sản hiện nay.
- Quan tâm đến các hoạt động xã hội.
4. Về quan hệ cổ đông
-

-

Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn
thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ
đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website
www.khang an.com.vn, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ
thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2015
5.1
Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015
như sau:

5.2

-

Doanh thu

: 200.000.000.000 đồng

-

Lợi nhuận trước thuế

:

-

Lợi nhuận sau thuế :

25.000.000.000 đồng

19.500.000.000 đồng

Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu
Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2015, nhằm từng bước chuyên nghiệp
hóa trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, công ty xác định chiến lược kinh doanh
và một số giải pháp chủ yếu như sau:
 Tập trung hoàn chỉnh các pháp lý dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản hiện
nay. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch khu cao tầng chuyển sang thấp tầng đối với
Dự án Phường Phú Hữu Quận 9 TPHCM; xin giao đất Dự án Khu Dân Cư Tân
Tạo Khu B và Khu C Quận Bình Tân TPHCM. Và triển khai bán hàng đối với
các sản phẩm còn lại và sản phẩm mới.
 Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: tập trung giải quyết tồn
động nhằm ổn định hoạt động; thu hồi vốn do tái danh mục đầu tư, hợp tác và
đầu tư dự án với đối tác trong và ngoài nước có uy tín.
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 Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, liên kết hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyển nghiệp
trong công tác quản trị rủi ro, bán hàng và quản lý bất động sản đáp ứng nhu
cầu bền vưỡng của công ty.
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám Đốc năm 2014 và kế
hoạch hoạt động kinh doanh của Khang An trong năm 2015.
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.
TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG MINH
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015
Kính gửi:

TPHCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
theo Điều lệ của Công ty, cụ thể là chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện
các chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2014 đã đề ra. Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá
kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo kịp thời quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty nhằm mang lại kết quả thiết thực. Cụ thể:
I.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:
1. Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu
tư mang lại hiệu quả cao nhất. Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện các thủ tục để
chuyển nhượng khỏan đầu tư tài chính, khả năng sẽ nhận được lãi, từ hoạt động đầu tư
tài chính này trong năm 2015;
2. Hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014, hoàn thành việc báo cáo kết của phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
ngày 27/11/2014, và đã hoàn tất hồ sơ chia cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông. Tính
đến 31/12/2014 vốn điều lệ công ty tăng lên 239.999.990.000 đồng;
3. Năm 2014, Khang An hợp tác đầu tư và kinh doanh Khu cao ốc The Sun Avenue, góp
phần đa dạng hóa trong các sản phẩm mà Khang An cung ứng trên thị trường, đồng thời
thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh của Ban Lãnh đạo Công ty;
4. Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn thành
công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu
tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
5. Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website www.khang
an.com.vn, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ
thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;
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Tóm lại, những chủ trương của HĐQT qua thực tế thực hiện đã chứng minh tính đúng đắn
và phù hợp với thị trường, thể hiện sự sâu sát của Hội đồng quản trị với tình hình hoạt động
của Công ty. Chính nhờ những chủ trương đúng đắn của Hội Đồng Quản Trị được triển khai
quyết liệt và xuyên suốt trên tất cả các lĩnh vực, dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã
hoạt động tốt trong năm 2014 và trên đà phát triển cho năm 2015 và những năm tiếp theo.
II.

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
Theo nhận định của Hội Đồng Quản Trị thì trong năm 2015, ngành bất động sản sẽ khả
quan khi người dân bắt đầu có giao dịch bất động sản, đặt biệt đối với phân khúc nhà ở có
giá trung bình. Do vậy, trong năm 2015 Hội Đồng Quản Trị sẽ theo sát và điều hành một
cách linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và để phù hợp với sự phát triển của
thị trường bất động sản trong thời gian tới, trong năm 2015 Hội đồng quản trị sẽ tập trung
vào các nhiệm vụ chính sau:
1.

Với lợi thế có quỹ đất sạch lớn, chi phí thấp tập và tập trung đầu tư tại các khu vực
có hạ tầng đã phát triển như Quận 9, Quận Bình Tân TPHCM. Trong những năm tới,
Khang An vẫn kiên trì theo chiến lược tập trung phân khúc nhà phố diện tích trung
bình. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tin rằng chiến lược này nhằm vào
phân khúc trung bình với giá cạnh tranh sẽ giúp công ty thành công trên thị trường
bất động sản, tạo lợi thế phát triển bền vững cho công ty và gia tăng giá trị cổ đông
nói riêng và xã hội nối chung.

2.

Tiếp tục tái cấu trúc công ty một cách toàn diện, bao gồm: tái cấu trúc vốn, tái cấu
trúc sản phẩm, tái cấu trúc bộ máy. Cụ thể:
a. Vận dụng triệt để các ưu đãi về chính sách của Nhà nước về tài chính dành cho
chương trình hỗ trợ thị trường bất động sản, nhằm tạo ra nguồn vốn giá rẻ cho công
ty;
b. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng gọn nhẹ và năng động với khung cán
bộ chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn tốt, năng suất làm việc cao, hiệu quả,
đầy tinh thần trách nhiệm.

3.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Phát huy hơn nữa tính
hiệu quả trong khâu thiết kế và thi công các dự án của Công ty;

4.

Tham gia tích cực hơn nữa hoạt động mua bán dự án, hợp tác đầu tư các dự án về bất
động sản và giáo dục;

5.

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài.

6.

Đẩy mạnh công tác M&A các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để
thu về lợi nhuận tài chính cao hơn nữa.
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Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt
động năm 2015.
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH
Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu VP-HĐQT
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh,TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2015
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

-

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ
phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1. Nguyên tắc
Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được
ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham
dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức biểu quyết
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý,
hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác một vấn đề cần phải thông qua trong Đại
hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được
giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu
quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được
thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.
3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Theo quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh Nghiệp 2005 và điều 20 Điều lệ
Công ty thì quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua “khi số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông
qua ủy quyền dự họp chấp thuận”. Ngoại trừ, quyền biểu quyết đối với thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo
nguyên tắc “Bầu dồn phiếu” được quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh
nghiệp năm 2005, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với
số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban Kiểm Soát
và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng
cử viên, và được thực hiện theo phương thức quy định tại Điều 29 Nghị định
102/2010/NĐ-CP.
II.

PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến
phải:
1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.
III.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
1. Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua,
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội
và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
1. Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban thư ký
- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các
báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.

V.

BAN KIỂM PHIẾU
1. Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công
ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

Kính trình Đại hội thông qua.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu VP-HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2010 - 1015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
1. Quy định về việc bầu dồn phiếu
Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn
phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử
viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải
bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng
cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng
ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
2. Cách thức bầu
a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):
Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đ ược xác định theo công thức
sau:
Tổng số quyền
bầu cử

=

Tổng số cổ phần nắm
giữ hoặc đại diện

x

Số thành viên được
bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người , vào BKS là 03 người . Ông X là
cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của
ông X là (1.000 * 5) = 5.000 số quyền bầu và quyền bầu cử BKS là (1.000 * 3) = 3.000 số
quyền bầu .
b. Cách thức bỏ phiếu
Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình
cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác
nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là
5.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng viên, chẳng hạn:
Stt

Họ và tên

Số quyền bầu

1

Nguyễn Văn A

1.000

2

Nguyễn Văn B

1.000

3

Nguyễn Văn C

X

4

Nguyễn Văn D

3.000

5

Nguyễn Văn E

X

Tổng cộng

5.000

Lưu ý:
 Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu
dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

 Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này
trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang
nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng vi ên không được vượt
quá số này.
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :
 Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
 Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự
cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn
tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu . Trường hợp cổ đông cộng sai
nhưng tổng số quyền bầu do ban kiểm phiếu kiểm tra vẫn không vượt quá tổng
số quyền bầu đã được ghi sẵn trên phiếu thì phiếu bầu này vẫn hợp lệ.
 Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào
phiếu (trường hợp viết sai cổ đông phải yêu cầu ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới
và phiếu ghi sai này bị hủy)
4. Phiếu bầu hợp lệ
 Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.

MẤU PHIẾU BẦU HỢP LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
-----ooo0ooo----Ngày 26 tháng 06 năm 2014
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử
-

Mã số cổ đông

:

-

Tên cổ đông

: Nguyễn Văn H

-

Số cổ phần sở hữu và đại diện

: 2.000

-

Tổng số quyền bầu

: 6.000

2. Phần bầu cử
Stt

Họ và tên

Số quyền bầu

1

Nguyễn Văn A

4.000

2

Nguyễn Văn B

1.000

3

Nguyễn Văn C

X

Tổng cộng

5.000

3. Hướng dẫn
-

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình
cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên
nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông
tin cổ đông.

-

Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên
đó.

-

Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ
đông đối với ứng viên đó.

Phiếu cầu này hợp lệ vì:
Bầu không quá 6.000 số quyền bầu (chỉ sử
dụng có 5.000 quyền bầu)
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MẤU PHIẾU BẦU HỢP LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
-----ooo0ooo----Ngày 26 tháng 06 năm 2014
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử
-

Mã số cổ đông

:

-

Tên cổ đông

: Nguyễn Văn H

-

Số cổ phần sở hữu và đại diện

: 2.000

-

Tổng số quyền bầu

: 10.000

5. Phần bầu cử
Stt

Họ và tên

Số quyền bầu

1

Nguyễn Văn A

2.000

2

Nguyễn Văn B

2.000

3

Nguyễn Văn C

2.000

4

Nguyễn Văn D

2.000

5

Nguyễn Văn E

2.000

Tổng cộng (không quá 10.000)

10.000

6. Hướng dẫn
-

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình
cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên
nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông
tin cổ đông.

-

Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên
đó.

-

Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ
đông đối với ứng viên đó.
Phiếu cầu này hợp lệ vì:

Tổng cộng số quyền bầu không vượt quá
số quyền bầu (bằng đúng 10.000)
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MẤU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
-----ooo0ooo----Ngày 26 tháng 06 năm 2014
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
7. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử
-

Mã số cổ đông

:

-

Tên cổ đông

: Nguyễn Văn H

-

Số cổ phần sở hữu và đại diện

: 2.000

-

Tổng số quyền bầu

: 6.000

8. Phần bầu cử
Stt

Họ và tên

Số quyền bầu

1

Nguyễn Văn A

4.000

2

Nguyễn Văn B

1.500

3

Nguyễn Văn C

1.500

Tổng cộng

6.000

9. Hướng dẫn
-

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình
cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên
nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông
tin cổ đông.

-

Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên
đó.

-

Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ
đông đối với ứng viên đó.

Phiếu cầu này không hợp lệ vì:
Tổng cộng số quyền bầu vượt quá số quyền
do cổ đông cộng sai (thực tế cổ đông đã sử
dụng đến 7.000 số quyền bầu)
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MẤU PHIẾU BẦU HỢP LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
-----ooo0ooo----Ngày 26 tháng 06 năm 2014
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
10. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử
-

Mã số cổ đông

:

-

Tên cổ đông

: Nguyễn Văn H

-

Số cổ phần sở hữu và đại diện

: 2.000

-

Tổng số quyền bầu

: 10.000

11. Phần bầu cử
Stt

Họ và tên

Số quyền bầu

1

Nguyễn Văn A

2.000

2

Nguyễn Văn B

2.000

3

Nguyễn Văn C

2.000

4

Nguyễn Văn D

1.500

5

Nguyễn Văn E

3.500

Tổng cộng (không quá 10.000)

11.000

12. Hướng dẫn
-

Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình
cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên
nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông
tin cổ đông.

-

Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên
đó.

-

Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ
đông đối với ứng viên đó.
Phiếu cầu này hợp lệ vì:

Bầu quá số quyền bầu (sử dụng đến 11.000
quyền) trong khi quyền bầu chỉ có 10.000.
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử Tổng Giám đốc
TPHCM

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định:
Đề cử Ông Nguyễn Minh Trí hiện đang là Phó Tổng Giám Đốc Điều hành sẽ giữ vị trí
Tổng Giám đốc Công ty năm 2015
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua .
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2015
- Lưu Vp-H ĐQT
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:
2015

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2014
TPHCM

Kính gửi:
-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang
An (“Khang An”);
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc
Khang An phân phối lợi nhuận năm 2014: hiện công ty cần tập trung các nguồn lực để
duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn này nên lợi nhuận 1.343.476.325đ đề nghị giữ
lại chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2014.
Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu Vp-H ĐQT
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

TPHCM

Về việc thay đổi điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN
-

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng có hiệu lực
từ ngày 17/09/2012 thay thế cho Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khóan/ Trung tâm giao dịch chứng khoán;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

Để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, chuẩn hóa các quy trình
hoạt động theo đúng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ
Đông thông qua việc sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư
Địa ốc Khang An.
Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: Phụ lục tờ trình số 1 đính
kèm.
Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH
Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu Vp-H ĐQT
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PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI/BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA
TT 121/2012/TT-BTC

Điều
khoản

Điều 21

Điều lệ hiện hành

Điều lệ sửa đổi

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có
chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người
đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện
pháp luật của cổ đông là tổ chức.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ
ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện
theo ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật
của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty bằng
đường bưu điện hoặc chuyển fax. Phiếu lấy
ý kiến gửi về công ty bằng đường bưu điện
phải được đựng trong phong bì dán kín và
không ai được quyền mở trước khi kiểm
phiếu. Các phiếu lấy ý kiến phải được gửi
về công ty đúng thời hạn quy định mới
được coi là hợp lệ, các phiếu lấy ý kiến
hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Tại thời
điểm Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý
kiến, trường hợp Công ty chưa nhận
được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì
được coi như cổ đông đó đồng ý thông
qua những nội dung xin ý kiến tại tờ
trình của Hội Đồng Quản Trị công ty.

Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty bằng
đường bưu điện hoặc chuyển fax. Phiếu lấy ý
kiến gửi về công ty bằng đường bưu điện phải
được đựng trong phong bì dán kín và không ai
được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các
phiếu lấy ý kiến phải được gửi về công ty đúng
thời hạn quy định mới được coi là hợp lệ, các
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp
lệ.
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát và Bầu
cử Thành
TPHCM viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm Soát
Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét :
1. Chấp thuận việc từ nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân
như sau: Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối
với bà Hồ Thị Liên Hương theo đơn xin từ nhiệm.
Và
Quyết định bầu bổ sung Ông Trương Minh Nhật vào chức danh Thành viên Ban Kiểm
soát trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

2. Chấp thuận việc từ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân
như sau: Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông
Trần hoàng Hải theo đơn xin từ nhiệm.
Và
Quyết định bầu bổ sung Bà Châu Mỹ Linh vào chức danh Thành viên Hội đồng quản
trị trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2015
- Lưu Vp-HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

/2015/KA

TP.HCM, ngày

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 và Ủy quyền cho HĐQT chọn
TPHCM
đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An
1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty
TNHH Dịch Vụ Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt được trình bày trong
Báo cáo thường niên 2014 và công bố tại Website của Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM, Website của Công Ty cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản
Trị quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà
nước chấp nhận để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2015.
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG MINH
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2015
- Lưu Vp-H ĐQT
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Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số:

TP.HCM, ngày

/2015/KA

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và
dự kiến mức thù lao HĐQT&BKS năm 2015

TPHCM

Kính gửi:
-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và họat động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc
Khang An.
Căn cứ tình hình họat động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại Hội
Đồng Cổ Đông về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất thù lao, tiền
thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 như sau:
1.

Báo cáo chi trả Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
Trong năm 2014, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm
soát là 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẳn).
Ngoài thù lao trên, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm
soát vẫn nhận lương theo đúng hợp đồng lao động đã ký.

2.

Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
Đề nghị mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 là 0.05%
trên doanh thu bán hàng mới của năm 2015 và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ
tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
ĐHĐCĐ thường niên 2015
Lưu Vp-H ĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

www.khangan.com

