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NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010   
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

----------------------------------------------------------------- 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 
Dầu khí Cửu Long; 

- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về Phương án sửa đổi, 
bổ sung kế hoạch SXKD giai đoạn (2010-2011); 

- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về chủ trương niêm yết 
cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; 

- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc sửa đổi và bổ 
sung Điều lệ niêm yết; 

- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua Quy 
chế quản trị Công ty; 

- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua Quy 
chế công bố thông tin; 

- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua số 
lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2007-2011); 

- Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-HĐQT/PVCL.10 ngày 02/08/2010 của Hội đồng Quản trị 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long về việc thông qua Danh 
sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2007-2011); 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 của Công 
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 14/08/2010, 

 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1: Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn        
(2010-2011), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành triển khai và chỉ đạo 
thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra một cách hiệu quả nhất, với 
các chỉ tiêu sau: 

 

 



 

KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN 
(triệu đồng) CHỈ TIÊU 

Năm 2010 Năm 2011 

Tổng Doanh Thu  161.872    450.289  

Lợi nhuận trước thuế    65.663    208.126  

Lợi nhuận sau thuế 49.247  156.095  
 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00% 
 
Điều 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty về việc xin chủ trương niêm yết 
cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại Sở Giao 
dịch chứng khoán TP.HCM, trong năm 2010 hoặc 2011.  
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể trong năm 2010 
hoặc 2011; triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu theo 
đúng quy định và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như Sở Giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông . 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00% 
 
Điều 3: Thông qua các sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu dành 
cho Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC 
do Bộ tài chính ban hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi điều lệ Công 
ty cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 
khoán trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.  

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00% 
 
Điều 4: Thông qua Quy chế Quản trị công ty đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 
hoàn thiện các thủ tục ban hành Quy chế này. 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 94,40% 
 
Điều 5: Thông qua Quy chế Công bố thông tin đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 
hoàn thiện các thủ tục ban hành Quy chế này. 

 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00% 
 
Điều 6: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2007-2011) 
bao gồm các Ông/Bà sau: 
 

- Ông:  Dương Thế Nghiêm (tỷ lệ biểu quyết:  95,49% ) 
- Ông: Trương Văn Phước  (tỷ lệ biểu quyết:  93,22% ) 
 
 
 



 
 
Điều 7: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 thống nhất ủy quyền lại cho Hội đồng 
Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại 
Đại hội một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00% 
 

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 thông qua với 
tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại 
hội và có hiệu lực kể từ ngày 14/08/2010. 
 

 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐQT, BKS; 
- Cổ đông Công ty; 
- Lưu: Thư ký HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2010 

CHỦ TỌA 
 

( đã ký ) 

 
NGUYỄN TRIỆU DỎNG 

 


