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        Số:……../NQ-ĐHCĐ      			Tây Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2014
Dự thảo


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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;
	Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, ngày 24/06/2014.
QUYẾT NGHỊ
  Điều 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2013 gồm:
Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
+ Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

TT
Diễn giải
Thực hiện
So sánh
kế hoạch năm 2013
So sánh
cùng kỳ năm 2012
1
Tổng doanh thu
105.631.892.920 đồng
106,20%
+15,88%
2
Tổng chi phí
42.039.304.377 đồng
100,11%
+116,31%
3
Lợi nhuận trước thuế
63.592.588.543 đồng
110,66%
-11,33%
4
Cổ tức
90% (VĐL  31.970.000.000 đồng)
125,5%

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
+ Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT
CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH 2014
1
Doanh thu thuần
108.500.000.000 đồng
2
Chi phí
44.000.000.000 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
64.500.000.000 đồng
4
Cổ tức (vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng)
50%
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng năm 2014:
Một số công tác khác theo phương hướng năm 2014 gồm:
	Nghiên cứu sử dụng vốn có hiệu quả thông qua các kênh tiền gởi ngân hàng, đầu tư tài chính, mua cổ phiếu quỹ.
	Thuê đơn vị chuyên nghiệp tổ chức khảo sát nhu cầu khách hàng, qua đó nghiên cứu đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.
	Đầu tư thêm 9 cabin cáp treo mới theo thiết kế.
	Phối hợp Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch phát triển Khu Du lịch Núi Bà từ nay đến 2015 – 2020.
	Triển khai đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ khu vực nhà ga dưới lên ga trên cáp treo.

Các nội dung khác theo Báo cáo thường niên năm 2013.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 2: Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013:

TT
DIỄN GIẢI
Tỷ lệ
NĂM 2013
1
Vốn điều lệ

 31.970.000.000 đồng
2
Lợi nhuận sau thuế 

  47.568.715.679 đồng
3
Phân phối lợi nhuận sau thuế

  47.568.715.679 đồng

Trong đó


*
Chia cổ tức
90% x VĐL
  28.773.000.000 đồng
*
Thù lao HĐQT & BKS
Theo NQ ĐHĐCĐ
       540.000.000 đồng
*
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3 tháng lương thực hiện 
    2.317.440.000 đồng
*
Trích thưởng HĐQT & BKS

       700.000.000 đồng
*
Quỹ dự phòng tài chính
Không trích
                         0 đồng

Quỹ đầu tư và phát triển

  15.238.275.679 đồng
4
Lợi nhuận sau thuế còn lại

                         0 đồng
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 3: Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:
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:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 4: Chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 5: Thống nhất chủ trương bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm: rượu, bia và nước giải khát các loại.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 6: Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ:
Hình thức tăng vốn: 
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
Phương án tăng vốn điều lệ
Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Chi tiết phương án như sau:
1.
Tên cổ phiếu
:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
2.
Loại cổ phiếu
:
Cổ phiếu phổ thông
3.
Mã cổ phiếu
:
TCT
4.
Vốn điều lệ hiện tại
:
63.940.000.000 đồng
5.
Mệnh giá cổ phiếu
:
10.000 đồng
6.
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành
:
6.394.000 cổ phần
7.
Tổng giá trị phát hành (theo MG)
:
63.940.000.000 đồng
8.
Vốn điều lệ sau khi phát hành
:   
127.880.000.000 đồng
7.
Đối tượng phát hành
:
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
8.
Tỷ lệ phát hành
:
1 : 1
(Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)
9.
Nguồn vốn thực hiện
:
Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm phát hành
10.
Thời gian thực hiện
:
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến quý III hoặc quý IV/2014
11.
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ
:
Tỷ lệ phát hành 1 : 1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
12.
Hạn chế chuyển nhượng
:
Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
13.
Phương án sử dụng vốn 
:
Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ Công ty.
14.
Niêm yết và lưu ký bổ sung
:
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết và lưu ký bổ sung trên sàn HNX.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2014. Bao gồm các công việc sau:
	Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;

Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Côngty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
	Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 7: Thống nhất chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển niêm yết.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 8:  Thống nhất sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để phù hợp với quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài Chính.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 9: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới là ông Lê Trung Dương thay thế Ông Lê Trung Nam (Do từ nhiệm).
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 10:  Thống nhất chủ trương nâng cấp Hệ thống máng trượt đạt chuẩn Châu Âu.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  ……..%    - Không đồng ý: …….%.
Điều 11:  Thống nhất chủ trương khảo sát đầu tư thêm hệ thống cáp treo từ Chùa Bà Đen lên đỉnh núi.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:  100%    - Không đồng ý: 0%.
Điều 12. Hiệu lực thi hành.
Nghị quyết này gồm 12 Điều. 
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

				                                              
 Nơi nhận:  							T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
- Như Điều 12                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Lưu (công bố thông tin)                                                                                
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