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    NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vào ngày 
24/04/2010. 
 

Lúc 8 giờ 35 phút ngày 24/04/2010 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; Địa chỉ: Lô SL 01, đường số 8, khu Đô thị 5A, phường 4, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên 
năm 2010 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền đi dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần 
có quyền biểu quyết là: 18.695.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% trên tổng số 18.855.000 
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long: 
 

QUYẾT NGHỊ  
 

Điều 1: Thống nhất cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công 
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% 
 

 Điều 2: Thống nhất việc tạm trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính từng quý với 
tỷ lệ 25% lợi nhuận sau thuế và được phân bổ như sau: 

- Quỹ Đầu tư và phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế. 
- Quỹ dự trữ tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế. 
- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế. 
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %. 

 

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 
triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %. 
 

Điều 9:  Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% trên 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực kể từ       
ngày 24 tháng 04 năm 2010. 
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