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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                         Số              /NQ – ĐHĐCĐ                 TP. Hồ Chí Minh, ngày   19  tháng   4    năm 2014 
 
 
 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN 
 

 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung 
lần thứ năm ngày 27/4/2013; 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, sau khi thảo luận các nội dung trong 
chương trình nghị sự,  
  

QUYẾT NGHỊ  
 

Điều 1.  Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.  

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013; phương hướng, 
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014.   

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.  

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. 

- Doanh thu: 61 tỷ đồng   

- Lợi nhuận trước thuế và trước khi trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi: 
7 tỷ đồng 

Điều 5. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 
252 triệu đồng,  cụ thể như sau:   

- Chủ tịch HĐQT:  5.000.000 đồng/người/tháng. 

 - Phó Chủ tịch HĐQT:  4.000.000 đồng/người/tháng. 

 - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

 - Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.  

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng 
Giám đốc Công ty trong năm 2014.  

 

DỰ THẢO  
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Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 nằm 
trong danh sách Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất. Uỷ quyền cho Ban kiểm 
soát chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.    

 
 

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối 
lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau: 

- Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và các năm tiếp theo cho đến khi 
bù đắp hết khoản lỗ lũy kế.  

- Bãi bỏ điều khoản tính tiền lãi trên số cổ tức được chia của năm 2010 do Công ty 
chậm thanh toán cổ tức cho cổ đông đã thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ tại 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 08/7/2011. 

Điều 9. Điều khoản thi hành . 

1) Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tại 
kỳ họp ngày 19 tháng 4 năm 2014, tỷ lệ tán thành: 100%.  

2)  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2014. 

3) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông, cán bộ, công nhân 
viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
        

                 THÙ GHÒ           
 

         CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI 
                           CHỦ TỊCH HĐQT 
 
* Nơi nhận:  
 

 - Cổ đông Công ty; 
-  HĐQT, BKS; TGĐ; 
- Nhân viên công bố thông tin; 
- Lưu VT, HĐQT.     
            HỒ SỸ DŨNG 
 

         LEÂ VAÊN TRUÏ            ÑAËNG  


