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         CÔNG TY CỔ PHẦN		   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                                                                                               

                                   				Tây Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
	Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2012, Tại hội trường Khách sạn Hòa Bình, 436 Đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông, đại diện 2.006.570 cổ phần, chiếm 62,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :
  Điều 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2011:
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011.
	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Cụ thể:
* Về chỉ tiêu kinh doanh:

+ Kết quả kinh doanh năm 2011
STT
DIỄN GIẢI
NĂM 2011



1
Tổng doanh thu thuần
81.459.937.409 đồng
2
Tổng chi phí
18.082.301.783 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
63.377.635.626 đồng


+ Kế hoạch kinh doanh năm 2012: 
STT
DIỄN GIẢI
NĂM 2012
1
Doanh thu thuần
80.500.000.000 đồng
2
Tổng chi phí
18.000.000.000 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
62.500.000.000 đồng
4
Cổ tức
70%
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%    - Không đồng ý: 0%.
	Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
	Báo cáo kiểm toán năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, nhiệm kỳ 2007 – 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.


Điều 2: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011:
TT
DIỄN GIẢI
Tỷ lệ
NĂM 2011
1
Vốn điều lệ

     31.970.000.000 đồng
2
Lợi nhuận sau thuế 

     47.759.107.921 đồng
3
Phân phối lợi nhuận sau thuế

     47.759.107.921 đồng

Trong đó


*
Chia cổ tức
40%/VĐL
     12.788.000.000 đồng
*
Thù lao HĐQT & BKS
Theo mức phụ cấp
          360.000.000 đồng
*
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Trích 3 tháng lương KH
       1.780.500.000 đồng
*
Trích thưởng HĐQT & BKS
1,50%/P sau thuế
          718.025.249 đồng
*
Quỹ dự phòng tài chính
Trích = 25%/VĐL
          352.203.031 đồng

Quỹ đầu tư và phát triển

     31.760.379.641 đồng
4
Lợi nhuận sau thuế còn lại

                           0  đồng
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%    - Không đồng ý: 0%.

Điều 3:  Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:
	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
	Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%    - Không đồng ý: 0%.

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2011 và năm 2012, cụ thể như sau:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 		9.000.000 đồng/tháng 
	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 	7.000.000 đồng /tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị: 	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát: 		5.000.000 đồng /tháng
	Thành viên Ban Kiểm soát: 		3.000.000 đồng/tháng 
	Thư ký Hội đồng Quản trị		3.000.000 đồng/tháng 
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%    - Không đồng ý: 0%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Công ty và Kết quả tài chính nhiệm kỳ năm 2007 – 2011.

Điều 7: Thông qua định hướng chiến lượng năm 2012 – 2016:
+ Tầm nhìn: Là một trong những công ty hoạt động có hiệu quả nhất trong ngành thông qua việc khai thác các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt.
	+ Mục tiêu: Đến năm 2016 lợi nhuận tăng 50% so với kế hoạch năm 2012. Cổ tức cho các cổ đông:

Năm
2012
2013
2014
2015
2016
Cổ tức
70%
70%
80%
80%
90%
	+ Định hướng chiến lược: Tập trung khai thác tốt lợi thế thương mại, khai thác tối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen. Hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý; Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị với công nghệ tiên tiến đủ điều kiện để phát triển trở thành một trong những đơn vị hoạt động có hiệu quả và có thương hiệu hàng đầu trong ngành.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%    - Không đồng ý: 0%.

Điều 8: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Cáp treo theo công nghệ Châu Âu.

Điều 9: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:
1. Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị gồm các ông như sau:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Trần Trung Kien
Phó chủ tịch

2
Lê Trung Nam
Thành viên

3
Lê Hữu Phước
Chủ tịch

4
Đặng Tấn Tài
Thành viên

5
Nguyễn Văn Vàng
Thành viên

	Ban kiểm soát đã họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát như sau:

Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Lý Bình Hòa
Thành viên

2
Võ Phước Hồng
Trưởng ban

3
Đặng Văn Hoàng
Thành viên

Điều 10. Về vấn đề khác. 
	Nhất trí thông qua các công tác khác về phương hướng nhiệm vụ theo báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng Quản trị. 
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  100%    - Không đồng ý: 0%.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua vào ngày 12/10/2012 và giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện.

				                                              T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                (đã ký)
                                                                               LÊ HỮU PHƯỚC

