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C«ng ty Cp x©y dùng sè 3 h¶i phßng 

Sè 22/BB-Cty 

Céng hßa x� héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh Phóc 

Biªn b¶n  

 §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017 

C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 HP 

- C¨n cø nh÷ng qui ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp  

- C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 3HP 

H«m nay, ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2017, t¹i tÇng 13 toµ nhµ Htower sè 195 V¨n Cao, ph−êng 

§»ng Giang, quËn Ng« QuyÒn, H¶i Phßng.  Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 

3 H¶i Phßng ®@ tiÕn hµnh §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017. 

I/ Thµnh phÇn dù häp 

 C«ng ty cæ phÇn X©y dùng sè 3 H¶i Phßng cã c¸c ®¹i diÖn cho 52 cæ ®«ng së h÷u 10.271.654 cæ 

phÇn  b»ng 66,09% vèn ®iÒu lÖ vµ 67 cæ ®«ng uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho c¸c cæ ®«ng kh¸c 

chiÕm 4.061.222 cæ phÇn b»ng 26,13% vèn ®iÒu lÖ, cã  41 cæ ®«ng së h÷u 1.210.153 cæ phÇn  

b»ng 7,79% vèn ®iÒu lÖ kh«ng tham dù §¹i héi. Nh− vËy, cã 52 cæ ®«ng së h÷u vµ ®¹i diÖn së 

h÷u cho 92,21 % vèn §iÒu lÖ cña C«ng ty tham dù §¹i héi. 

II. Néi dung chÝnh cña cuéc häp 

1/§¹i héi bÇu chñ tÞch ®oµn vµ Ban th− ký §¹i héi 

- Chñ tÞch ®oµn gåm cã: 

+ ¤ng Ph¹m Kú H−ng, Chñ tÞch H§QT 

+ Bµ NguyÔn ThÞ Thóy, ñy viªn  H§QT 

+ ¤ng Bïi Ngäc Ph−¬ng, ñy viªn H§QT 

- Ban th− ký gåm cã: 

 + ¤ng NguyÔn Quang VÞnh 

 + Bµ Ng« ThÞ Thu Hiªn 

2/ B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t t¹i §¹i héi 

2.1/ B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban Tæng gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt  kinh doanh 

n¨m 2016, ph−¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2016 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2017. 

 §¹i héi ®@ ®−îc nghe bµ NguyÔn ThÞ Thóy ñy viªn H§QT tr×nh bµy b¸o c¸o  cña H§QT vµ 

Ban tæng gi¸m ®èc C«ng ty vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2016 vµ ph−¬ng 

h−íng ho¹t ®éng cña C«ng ty n¨m 2017. 

2.2/ B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t 

¤ng NguyÔn Hoµng Réng ®¹i diÖn ban kiÓm so¸t tr×nh bµy b¸o c¸o kiÓm so¸t c¸c mÆt ho¹t 

®éng, thÈm tra c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty trong n¨m 2016 trong ®ã cã mét sè kiÕn nghÞ víi 

C«ng ty vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2017. 
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3/  ý kiÕn tham luËn cña cæ ®«ng vµ gi¶i tr×nh cña H§QT t¹i  §¹i héi 

3.1 Cæ ®«ng §oµn V¨n Minh cã mét sè ý kiÕn tham gia víi  §¹i héi nh−  sau: 

- Đánh giá cao và rất hài lòng về kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong 

năm 2016. 

- Trước kia Công ty đã có lộ trình niêm yết cổ phiếu rồi nhưng vẫn chưa làm được, để cổ 

phiếu của Công ty có tính thanh khoản tốt hơn và cổ đông tiếp cận thông tin của Công ty 

nhanh hơn tại sao Công ty không niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX. 

- Trong ngắn hạn và trung hạn Công ty chưa có dự án nào lớn để đầu tư, mà tiền để lại các 

quỹ còn nhiều nên mong muốn Công ty chia cổ tức cao hơn. 

3.2 ¤ng Ph¹m Kú H−ng thay mÆt ®oµn chñ tÞch gi¶i tr×nh ý kiÕn cña cæ ®«ng Minh nh− sau: 

- Niêm yết cổ phiếu của Công ty sẽ được thực hiện theo lộ trình, hiện nay việc niêm yết chưa 

mang lại lợi ích thực sự cho Công ty nó còn tiểm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, vì vậy tạm thời Công 

ty niêm yết trên sàn Upcom theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước khi nào thị 

trường tốt lên, quản lý của Nhà nước minh bạch hơn thì Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu tại sàn  

chứng khoán Hồ Chí Minh. 

- Công ty làm ăn có lãi, lợi nhuận để lại là ở các quỹ sản xuất, các tài sản sinh lời cho Công 

ty, Công ty cũng cần phải tích lũy nguồn lực để đầu tư cho các năm tới tránh phải vay vốn 

ngân hàng. Bản thân chúng tôi là cổ đông nên cũng muốn được chia cổ tức cao hơn, nhưng vì 

lợi ích chung của Công ty nên mong  Quý cổ đông hiểu, chia sẻ và ủng hộ Công ty trong vấn 

đề này. 

4/  Phª duyÖt kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh ®@ kiÓm to¸n, ph©n phèi lîi 

nhuËn n¨m 2016, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2017 vµ vÊn ®Ò kh¸c nh− sau: 

4.1/ Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh vµ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt cho n¨m 2016 cña C«ng ty ®@ 

®−îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty TNHH kiÓm to¸n Nh©n T©m ViÖt - Chi nh¸nh H¶i Phßng . 

4.2/ KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh  của C«ng ty 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

2015 

Thực hiện 

2016 
So sánh TH 

 2016/2015 (%) 

1 Doanh thu Tỷ đồng 132,83 142,36 107,17% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 56,82 41,68 73,35% 

3 Chia cổ tức % 15 15 100% 

4.3 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 

4.1. Lîi nhuËn tr−íc thuÕ TNDN     41.677.043.195,® 

4.2 Lîi nhuËn sau thuÕ  TNDN       34.141.056.205,® 

1)TrÝch quü dù tr÷ theo ®iÒu lÖ  5%:    1.707.052.810, ®   

2) Lîi nhuËn cßn l¹i sau trÝch c¸c quü dù tr÷:   32.434.003.395,đ 

-  TrÝch quü khen th−ëng, phóc lîi 6%:       (-)  1.946.040.204, ® 

-  Quü khen th−ëng Ban TG§ 3%:        (-)     973.020.102, ® 
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3) Lîi nhuËn cßn l¹i sau khi trÝch c¸c quü n¨m 2016:  29.514.943.089, ® 

4) Lîi nhuËn cßn l¹i tõ n¨m 2015 vÒ tr−íc:             36.264.456.872, ® 

5)  Tæng céng lîi nhuËn cßn l¹i                            65.779.399.961,® 

6) Chia cæ tøc b»ng tiÒn mÆt 15%       23.314.543.500,® 

7) Lîi nhuËn cßn l¹i sau khi chia cæ tøc      42.464.856.461,® 

4.4. Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2017 

1. Giá trị sản lượng:    148 tỷ đồng 

2. Doanh thu:     139 tỷ đồng 

3. Lợi nhuận trước thuế:   38 tỷ đồng 

4. Cổ tức chia:     ≥  12 % 

4.5. BiÓu quyÕt c¸c ®Þnh h−íng trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 

n¨m 2017 t¹i môc II phÇn II b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng gi¸m ®èc C«ng ty t¹i 

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 2017 . 

4.6. Những vấn đề đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua 

lại mà vẫn tiếp tục thực hiện 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

5/ Th«ng qua viÖc chi tr¶ phô cÊp cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2016  vµ kÕ 

ho¹ch thùc hiÖn n¨m 2017 theo tê tr×nh sè 08/TT-Cty ngµy 27/03/2017 cña Chñ tÞch H§QT 

C«ng ty. 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

6/ Th«ng qua viÖc Chñ tÞch H§QT ®ång thêi lµ Tæng gi¸m ®èc cña C«ng ty theo tê tr×nh sè 

06/TT-Cty ngµy 27/3/2017 cña Chñ tÞch H§QT C«ng ty. 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

7/ Lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n: Đại hội đồng cổ đông ñy quyÒn cho Ban Tæng gi¸m ®èc lùa 

chän C«ng ty kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2017 theo tê tr×nh sè 07/TT-Cty ngµy 

27/3/2017 cña Chñ tÞch H§QT C«ng ty. 

8/ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai việc niêm yết cổ phiếu 

của Công ty tại sàn giao dịch UPCoM trong năm 2017  theo đúng các quy định của pháp luật 

theo tê tr×nh sè 10/TT-Cty ngµy 27/3/2017 cña Chñ tÞch H§QT C«ng ty. 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

9/ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 theo tê tr×nh sè 09/TT-Cty ngµy 27/3/2017 cña Chñ tÞch H§QT C«ng ty như 

sau: 
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Sửa đổi khoản 1 điều 16; khoản 1,2 điều 18; khoản 1,2 điều 20; khoản 2, điểm a, c khoản 3, 

khoản 4, điểm a, g khoản 5, khoản 8 điều 21. 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

10/ Th«ng qua viÖc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS 

10.1/ MiÔn nhiÖm 02 thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ là ông Nguyễn Thiều Quang, ông Nguyễn 

Thiều Nam và miễn nhiệm 01 thành viên BKS là ông Nguyễn Quỳnh Lâm theo tê tr×nh sè 

03/TT-Cty ngµy 27/3/2017 cña Chñ tÞch H§QT C«ng ty.  

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

10.2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2013 - 2018 kết quả như sau: 

- Ông Phạm Đức Duy trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 với tỷ lệ bầu đạt 

100%. 

- Bà Trần Thị Minh Thu trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ bầu đạt 

100%. 

11/ Th«ng quan biªn b¶n §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2017. 

NhÊt trÝ 100%                 Kh«ng nhÊt trÝ 0%               Kh«ng biÓu quyÕt 0% 

Nh− vËy, §H§C§ th−êng niªn n¨m 2017 ®−îc tiÕn hµnh theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt 

vµ ®iÒu lÖ C«ng ty vµ ®−îc  kÕt thóc vµo håi 10giê  55 phót ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2017. 

Tr©n träng c¶m ¬n §¹i héi 

                          Ban th− ký TM héi ®ång qu¶n trÞ 

 

 

NguyÔn Quang VÞnh               Ng« ThÞ Thu Hiªn 

Chủ tịch HĐQT 

 

 

 

 

Phạm kỳ Hưng 

(Đã ký) 

 


