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CHƯƠNG TRÌNH
ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 21 tháng 06 năm 2013
ðịa ñiểm: Trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp.HCM
Thời gian
08g – 08g30

Nội dung
-

ðón tiếp ñại biểu cổ ñông.

-

Kiểm tra tư cách ñại biểu, lập danh sách cổ ñông
tham dự và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.

-

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu ñại biểu.

-

Giới thiệu Chủ tọa ñoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm
tra Tư cách Cổ ñông, Ban Kiểm phiểu biểu quyết,
bầu cử.

-

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ ñông.

-

Thông qua Chương trình ðại hội.

-

Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và
triển khai kế hoạch năm 2013.

Giám ñốc Kinh doanh

-

Thông qua Báo cáo hoạt ñộng của HðQT năm
2012.

Chủ tịch HðQT

-

Thông qua Báo cáo Tài chính ñã kiểm toán năm
2012.

Phó Giám ñốc Tài chính

-

Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ
năm 2012.

Trưởng Ban Kiểm soát

-

Thông qua việc ñiều chỉnh kế hoạch SXKD năm
2012 và mức chi trả cổ tức năm 2012.

-

Thông qua việc hủy phương án phát hành ñã ñược
thông qua tại ðHCð thường niên năm 2012.

-

Thông qua việc tạm hoãn phương án tái cấu trúc,
sát nhập 3 ñơn vị trực thuộc DIC – INTRACO ñã
ñược thông qua tại ðHCð thường niên 2012.

-

Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập
các quỹ, cổ tức năm 2012; và Kế hoạch doanh thu,
lợi nhuận, cổ tức 2013.

-

Thông qua việc từ nhiệm của 1 TV HðQT.

8g30 – 09g00

09g00 – 10g30

Người thực hiện
Ban tổ chức - Lễ tân
Ban kiểm tra Tư cách Cổ ñông

Ban tổ chức

Ban kiểm tra tư cách Cổ ñông
Chủ tịch HðQT

Giàm ñốc Tài chính

Phó Chủ tịch HðQT
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Thời gian

Nội dung
-

Tờ trình sửa ñổi ðiều lệ áp dụng theo TT
121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012.

Người thực hiện
Thành viên HðQT

10g30 - 10g40

Nghỉ giải lao – tiệc trà

10g40 – 11g00

-

Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội ñồng Quản trị
kiêm Tổng Giám ñốc của Công ty.

-

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm
2013 và Quyết toán thù lao HðQT-BKS năm
2012, thông qua mức thù lao HðQT-BKS năm
2013.

Trưởng BKS

-

Thông qua Biên bản ðại hội.

Ban Thư ký

-

Thông qua Nghị quyết ðại hội Cổ ñông thường
niên 2013.

11g00 - 11g30

-

Chủ tịch HðQT

Bế mạc.
BAN TỔ CHỨC
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
_________________
13-13Bis Kỳ ðồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
ðT : (84.8) 3 9310504 , Fax : (84.8) 3 8439279
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

DANH SÁCH
ðOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TẠI ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

(Phiên họp ngày 21/06/2013)
CHỦ TOẠ ðOÀN:

1.
2.
3.

Ông Nguyễn ðức Hải
Ông Dương ðình Thái
Ông Nguyễn Văn Quyến

Chủ tịch HðQT
Phó Chủ tịch HðQT
Thành viên HðQT

BAN THƯ KÝ:

1.
2.

Ông Nguyễn ðức Hy
Bà Phan Thị Xuân Thảo

Giám ñốc Kinh doanh VLXD
Giám ñốc BP. Marketing

BAN KIỂM PHIẾU:

1.
2.
3.

Ông Hoàng Văn Thiệm
Ông Bùi Phan Huỳnh Bảo
Bà Hà Nghĩa Tâm

Phó Gð Tài chính
BP. Kế toán – Tài chính
BP. NS - HC

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ðÔNG

1.
2.
3.
4.
5.

Ông Nguyễn Minh Thuỵ
Bà Phí Thị Thanh Mai
Ông Nguyễn Thành Nam
Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Trinh
Cô Huỳnh Thị ðoàn Uyên

Giám ñốc NS - HC
BP. Chứng khoán
BP. Kinh doanh VLXD
BP. Kế toán – Tài chính
BP. NS - HC
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QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
ðiều 1: Nguyên tắc làm việc tại tại cuộc họp ðHðCð
1.
ðảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2.
Vì quyền lợi của cổ ñông và ñáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.
ðiều 2: ðiều kiện tiến hành ðại hội
ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2013 ñược tiến hành khi có số cổ ñông dự họp
ñại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
ðiều 3: ðiều kiện cổ ñông ñược tham dự ðại hội
Cổ ñông ñược tham dự cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2013 bao gồm
tất cả các cổ ñông theo danh sách chốt ngày 22/04/2013 do Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP.HCM cung cấp.
ðiều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ ñông
Tất cả các cổ ñông hoặc ñại diện cổ ñông ñã làm thủ tục ñăng ký tham dự cuộc họp
ñược quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông
thường niên 2013.
Cổ ñông hoặc người ñại diện theo ủy quyền phải chấp hành Quy chế này và theo sự
hướng dẫn của Chủ tọa, tạo ñiều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
Cổ ñông ñến họp muộn vẫn ñược tham dự và tham gia biểu quyết ngay, không có
quyền yêu cầu dừng cuộc họp ðHðCð và không có quyền yêu cầu biểu quyết lại
các vấn ñề ñã ñược thông qua (hiệu lực của các ñợt biểu quyết ñã tiến hành trước
ñó không bị ảnh hưởng).
Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết
trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tập hợp phiếu bầu với nhau ñể ñề cử
các ứng viên vào Ban Kiểm soát (theo quy ñịnh của ðiều lệ Công ty).
ðiều 5: ðoàn chủ tịch
ðoàn chủ tịch gồm 3 thành viên và Chủ tịch Hội ñồng Quản trị Công ty làm Chủ
toạ. ðoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết ñịnh theo
ña số. ðoàn chủ tịch có nhiệm vụ:
1.
ðiều hành các hoạt ñộng của ðại hội theo chương trình nghị sự ñã ñược thông qua.
2.
ðề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ ñông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử.
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3.

4.

Hướng dẫn ðHðCð thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn ñề nằm trong nội
dung chương trình nghị sự của cuộc họp ðHðCð và các vấn ñề có liên quan trong
suốt quá trình cuộc họp ðHðCð.
Có quyền hoãn cuộc họp ðHðCð ñã có ñủ số người ñăng ký dự họp theo quy ñịnh
ñến một thời ñiểm khác hoặc thay ñổi ñịa ñiểm họp trong các trường hợp sau ñây:
(i)
(ii)

5.

ðịa ñiểm họp không có ñủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc
họp không ñược tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Giải quyết các vấn ñề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ðHðCð.

6.

Chủ toạ thay mặt ðại hội ñồng cổ ñông ký tên và Biên bản và Nghị quyết ðại hội.

ðiều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
1. Thông báo quy chế làm việc của ðHðCð, thể lệ biểu quyết các vấn ñề cần thông
qua;
2. Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết;
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ ñông và ñại diện theo ủy quyền của cổ
ñông;
4. Thu Phiếu biểu quyết sau khi các cổ ñông tiến hành biểu quyết;
5. Thống kê Phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn
ñề;
6.

Giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban
Thư ký.

ðiều 7: Nhiệm vụ của Ban Thư ký
1. Ghi chép ñầy ñủ và trung thực các nội dung của cuộc họp ðHðCð;
2.
3.
4.

Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ ñông;
Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn ñề ñã ñược thông qua tại
cuộc họp ðHðCð;
Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

ðiều 8: Biểu quyết thông qua các vấn ñề tại cuộc họp ðHðCð
1. Tất cả các vấn ñề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ðHðCð ñều phải ñược
thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ ñông bằng Phiếu
biểu quyết. Mỗi cổ ñông ñược cấp một Phiếu biểu quyết, trong ñó ghi mã số cổ
ñông, số cổ phần ñược quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ñược ủy quyền).
2. Cổ ñông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách ñánh dấu “X” vào từng ô
“ðồng ý”, “Không ñồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết ñịnh hoặc
từng nghị quyết trên Phiếu biểu quyết.
3. Trong quá trình diễn ra cuộc họp ðHðCð, cổ ñông có nhu cầu ra ngoài thì phải
thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ ñông tham dự và biểu quyết các

4.

vấn ñề tại cuộc họp ðHðCð, nếu không thực hiện ủy quyền thì xem như cổ ñông
mặc nhiên ñồng ý cho Chủ tọa biểu quyết thay mình tại cuộc họp ðHðCð.
Việc biểu quyết tại ðại hội ñược tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết. Ban
Kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu số phiếu ủng hộ một quyết ñịnh hoặc một nghị quyết
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trước, sau ñó thu số thẻ phản ñối một quyết ñịnh hoặc nghị quyết và cuối cùng kiểm
phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
ðiều 9: ðiều kiện thông qua Nghị quyết của ðHðCð tại cuộc họp
1. Nghị quyết của ðHðCð ñược thông qua tại cuộc họp khi ñược số cổ ñông ñại diện
trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ ñông dự họp chấp thuận.
2.

ðối với Nghị quyết của ðHðCð về loại cổ phần và số lượng cổ phần ñược quyền
chào bán của từng loại phải ñược số cổ ñông ñại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ ñông dự họp chấp thuận.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm
2013 biểu quyết thông qua. Hội ñồng Quản trị xin kính trình ðại hội ñồng cổ ñông!
TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

NGUYỄN ðỨC HẢI
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC
TẠI ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012:
a. Tổng quan về hoạt ñộng của Công ty:
Do tình hình kinh tế trong nước năm 2012 vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài
từ năm 2007 và vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá nhiên liệu, ñiện, than, xăng… ñều tăng,
lãi suất ngân hàng cao, vốn lưu ñộng thiếu... gây hạn chế trong việc sản xuất và tiêu thụ
hàng hóa sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, trong ñó có DIC. Vì vậy, trong quá trình sản
xuất kinh doanh, xét thấy tình hình không có nhiều thuận lợi, vào giữa niên ñộ, Ban Tổng
Giám ñốc ñã trình Hội ñồng Quản trị về việc ñiều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh
2012 cho phù hợp với thực tế và ñã ñược Hội ñồng Quản trị thông qua. So với số liệu ban
ñầu, kế hoạch cả năm 2012 ñược ñiều chỉnh giảm mạnh với tỷ lệ thực hiện cho doanh thu
thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 70,40% và 50,00%. ðồng thời, ngoài việc ñiều
chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám ñốc cũng ñã cân nhắc cắt giảm một
số chi phí ñối với toàn Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
ðvt: triệu ñồng
STT

Chỉ tiêu

TH 2011

KH 2012

TH 2012

%TH2012/
TH2011

%TH2012/
KH2012

1.

Giá trị tổng sản lượng

1.037.404

1.257.592

1.323.401

127,57%

105,23%

2.

Tổng doanh thu hợp nhất

1.018.386

1.200.880

1.182.236

116,09%

98,45%

3.

Giá vốn hàng bán

940.155

-

1.101.171

117,13%

-

4.

Chi phí lãi vay

38.394

-

41.701

108,61%

-

5.

Lợi nhuận sau thuế

16.121

12.034

6.494

40,28%

53,96%

6.

Tổng giá trị tài sản

-

647.975

103,08%

-

628.620

Chi tiết giá trị sản lượng và doanh thu từng mặt hàng kinh doanh của Công ty năm
2012:
ðvt: triệu ñồng
KH 2012
Mặt hàng

Clinker, thạch

Giá trị sản
lượng
980.743

TH 2012

Doanh thu
938.368

Giá trị sản
lượng
1.032.335

Tỷ lệ ñạt kế hoạch

Doanh thu
907.577

Giá trị sản
lượng

Doanh
thu

105,26%

96,72%
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KH 2012
Mặt hàng

Giá trị sản
lượng

TH 2012

Doanh thu

Giá trị sản
lượng

Tỷ lệ ñạt kế hoạch

Doanh thu

Giá trị sản
lượng

Doanh
thu

cao và ñá vôi
Ngói màu

70.525

69.185

63.233

51.041

89,66%

73,77%

107.586

96.733

106.058

112.153

98,58%

115,94%

Sắt thép

60.670

57.543

55.854

52.975

92,06%

92,06%

Xi măng

27.240

28.472

13.930

14.389

51,14%

50,54%

Khác (Than
cám, cao su,
khác)

10.828

10.579

51.991

44.099

480,15%

416,85%

1.257.592

1.200.880

1.323.401

1.182.234

105,23%

98,45%

Gỗ

Tổng cộng

Clinker và thạch cao:
Clinker luôn ñược xem là mặt hàng chủ lực của Công ty. Mọi sự tăng trưởng, suy giảm
về doanh thu, lợi nhuận của mặt hàng này ñều ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh của
toàn công ty. Trong những năm qua doanh thu từ clinker chiếm ñến 70% tổng doanh
thu.
Với lợi thế về uy tín cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối clinker, hiện tại
DIC là công ty có thị phần phân phối clinker lớn nhất miền Nam và là một trong những
nhà xuất khẩu clinker lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với khó khăn chung của nền
kinh tế, ngành bất ñộng sản và lĩnh vực vật liệu xây dựng, tình hình tiêu thụ clinker của
DIC trong năm 2012 có phần suy giảm, cung lớn hơn cầu, sức tiêu thụ nội ñịa giảm, thị
trường xuất khẩu thì cạnh tranh gay gắt, dẫn ñến giá trị sản lượng và doanh thu clinker
của DIC ñạt lần lượt 105,26% và 96,72% so với kế hoạch 2012.
Ngói màu:
Thị trường ngói màu còn nhiều tiềm năng phát triển tuy nhiên do vốn ñầu tư cho việc
xây dựng nhà máy sản xuất ngói không quá lớn khiến cho sự cạnh tranh ở thị trường này
trở nên gay gắt. Vì vậy, Công ty không ñẩy mạnh hoạt ñộng này. Doanh thu từ việc bán
các sản phẩm ngói màu chỉ chiếm trung bình gần 7% trong tổng doanh thu mặc dù ñây
là mặt hàng truyền thống nhiều năm qua của Công ty.
Năm 2012, Công ty ñã chủ ñộng ñịnh giá trung bình sản phẩm cao và thương hiệu Ngói
DIC vẫn có ảnh hưởng mạnh trong phân khúc sản phẩm Ngói Nhật trong bối cảnh
chung là ngành VLXD bị ảnh hưởng nặng nề từ sự ñóng băng của thị trường bất ñộng
sản, sức cầu suy yếu và hàng tồn kho tăng cao. Tuy nhiên, giá trị sản lượng và doanh thu
ngói màu DIC năm 2012 lần lượt cũng chỉ ñạt 86,66% và 73,77% so với kế hoạch.
Ngoài ra, trong năm 2012, DIC ñã có ý ñịnh hợp nhất 3 ñơn vị sản xuất ngói màu là Nhà
máy 1 (Quận 9), Nhà máy 2 (Quận Bình Chánh) và DIC ðà Lạt nhằm tập trung vào 1
ñịa ñiểm sản xuất tại Tp. HCM ñể thuận lợi trong việc quản lý, giảm chi phí hoạt ñộng
và sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kế hoạch hợp nhất này vẫn chưa ñược
triển khai do một số yếu tố khách quan.
Gỗ:
Với lợi thế lâu năm nhập khẩu từ Myanmar và nguồn hàng khai thác từ những thân gỗ
trên 100 tuổi ñược ñánh giá là quý hiếm, Công ty cũng phát triển ñược cả bán sỉ và bán
lẻ cho các Công ty sản xuất ñồ gỗ nội ngoại thất xuất khẩu, các xưởng tư nhân và các
Công ty thương mại nhỏ trong nước. Năm 2012, Công ty ñã ký kết ñược nhiều hợp ñồng
giá trị lớn với giá trị sản lượng và doanh thu lần lượt ñạt 98,58% và 115,94% so với kế
hoạch.
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Sắt thép:
Với các mặt hàng ngoài clinker thì thép ñang là một mặt hàng ñược Công ty chú trọng
phát triển thành ngành hàng chủ lực. Tuy nhiên, năm 2012, tình hình tiêu thụ thép trong
nước vẫn diễn ra trầm lắng, hàng tồn kho tăng cao, lãi suất vay ngân hàng và chi phí
ñiện cũng tăng cao nên ñã ñội chi phí giá thành thép tăng theo, hầu hết các doanh nghiệp
ngành này ñều ñang cắt giảm sản xuất xuống dưới 60% công suất, thậm chí có ñơn vị
ngừng sản xuất. Trong bối cảnh như vậy, giá trị sản lượng và doanh thu của mặt hàng
sắt thép DIC cùng ñạt 92,06% so với kế hoạch 2012.
Xi măng:
Giá trị sản lượng và doanh thu mặt hàng xi măng lần lượt chỉ ñạt 51,14% và 50,54% so
với kế hoạch 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do: thị trường tiêu thụ xi măng giảm mạnh;
giá tiêu thụ liên tục giảm, bình quân giảm hơn 10%, nếu so với ñầu năm thì giá cuối
năm giảm 15%, trong khi giá ñầu vào như ñiện, than vẫn tiếp tục tăng; vị trí nhà máy
không thuận lợi, chủ yếu vận chuyển bằng ñường bộ nên làm cho giá nguyên liệu ñầu
vào cao hơn từ 10% – 15% so với các ñơn vị sản xuất xi măng khu vực lân cận và chi
phí vận chuyển hàng bán cũng như chi phí bán hàng thường cao hơn so với các ñơn vị
khác do nhà máy không có phương tiện vận chuyển hay vận chuyển nhỏ lẻ.
Vận tải:
Cùng với khó khăn trong ngành xây dựng, bất ñộng sản, giá xăng dầu liên tục tăng, 04
sà lan thuộc Bộ phận Vận tải cũng rơi vào tình trạng kinh doanh không hiệu quả. Vì vậy,
BP Vận tải ñã thông báo tình hình kinh doanh lên Ban Tổng Giám ñốc và ñưa ra ñề xuất
cho thanh lý 04 sà lan này. ðến hết tháng 12/2012, việc thanh lý sà lan ñã hoàn tất.
ðồng thời, BP Vận tải ñã hoàn tất hợp ñồng thanh lý với toàn bộ thuyền viên và 1 nhân
viên kỹ thuật ñã hết tuổi lao ñộng. Còn lại một số thủ tục sang tên ñổi chủ sà lan sẽ ñược
tiếp tục thực hiện khi bên mua có nhu cầu.

2. Báo cáo về hoạt ñộng ñầu tư:
Dự án Khu cao ốc Trung tâm Thương mại Trần Hưng ðạo, Q.1
ðây là dự án DIC Intraco hợp tác với Công ty Yên Khánh theo Hợp ñồng hợp tác kinh
doanh số 15/HðHTKD ký ngày 26/01/2007 nhằm thực hiện xây dựng Khu cao ốc văn
phòng 15 tầng tại số 112 Trần Hưng ðạo, Quận 1, Tp,Hồ Chí Minh, tọa lạc trên diện
tích 1.370 m2; Dự kiến diện tích xây dựng là 581m2 và tổng diện tích sàn và tầng hầm
xây dựng vào khoảng hơn 9.000 m2; Tổng vốn ñầu tư hơn 100 tỷ ñồng.
Tiến ñộ của dự án từ năm 2011 ñến nay vẫn không có tiến triển mới và hiện tại DIC
cùng ñối tác là Công ty Yên Khánh ñang thương lượng ñể thanh lý Hợp ñồng do DIC
không tham gia ñầu tư trên diện tích 7.937m2 và những ñề nghị của Yên Khánh không
ñúng theo Hợp ñồng Hợp tác kinh doanh ñã ký.
Dự án Khu Công nghiệp xen kẽ Khu Dân cư tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc
Môn, TP.HCM
− ðịa ñiểm: tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp, HCM
− Tổng mức ñầu tư (tạm tính) : 2.474.000 triệu ñồng
− Dự án có vị trí giao thông ñịa lý thuận lợi nằm trên trục ñường xuyên Á, là
cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng hơn 15 km.
Từ khi thành lập Ban Quản lý dự án ñến nay, tiến ñộ triển khai thực hiện dự án rất chậm.
Trong năm 2012, DIC Corp cũng ñã ra thông báo cho Công ty DIC và Ban Quản lý dự
án về việc tạm dừng góp vốn vào dự án KCN xen dân cư Xuân Thới Thượng, Hóc Môn,
Tp. HCM.
Tuy nhiên, ñến nay, ñối với hồ sơ Quy hoạch 1/2000 Khu Công nghiệp (KCN) ñã ñược
Ban Quản lý KCN thẩm ñịnh xong và chuyển qua Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp. HCM
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trình duyệt. ðồng thời, hồ sơ gửi UBND Tp. HCM phê duyệt có yêu cầu cung cấp Biên
bản họp dân. Về phía Công ty DIC ñã gửi tờ trình lên huyện, xã ñể xin ý kiến dân.
ðối với hồ sơ xin cấp phép quy hoạch 1/500 Khu dân cư cũng ñã ñược Sở Quy hoạch –
Kiến trúc có công văn trả lời, trong ñó ñề nghị Công ty DIC lấy ý kiến chuyên ngành
của các cơ quan bao gồm: BQL các khu chế xuất và KCN Tp. HCM (Hepza) về quy mô
nhà ở công nhân phục vụ cho KCN, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn về kênh ngang qua khu ñất và Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn về nhu
cầu tái ñịnh cư và quy mô dân số ñối với dự án. ðến nay, Công ty ñã nhận ñược công
văn phúc ñáp của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn.
Khó khăn vướng mắc:
 Việc lập hồ sơ, thủ tục ñể cấp Giấy chứng nhận ñầu tư cần ñược hướng dẫn: Giấy
chứng nhận ñầu tư cấp cho toàn khu hay KCN cấp riêng và Khu dân cư cấp riêng.
ðiều này ảnh hưởng ñến hồ sơ, thủ tục vì nếu cấp riêng sẽ lập Giải trình báo cáo
kinh tế kỹ thuật riêng và nộp hồ sơ cho ñơn vị thẩm quyền xử lý khác nhau.
 ðể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án, phía Công ty cũng như Phòng dự án cũng ñã
liên hệ Ban Quản lý KCN hướng dẫn và tác ñộng ñến các ñơn vị liên quan giải quyết
công việc theo thời gian quy ñịnh.
Dự án Khu dân cư 25ha tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
Công ty ñã ký Hợp ñồng giao khoán việc ñền bù và giải toả cho Công ty ðại Nguyễn
theo Hợp ñồng giao khoán ñã ký ngày 31/05/2010. Theo ñó, Công ty ðại Nguyễn có
trách nhiệm thực hiện trọn gói (từ việc bồi thường cho dân, giải phóng mặt bằng, lập hồ
sơ xin giao ñất cho ñến khi UBND Tp. HCM có quyết ñịnh thuận chủ trương và giao ñất
cho Công ty DIC Intraco) với tổng diện tích là 19,7 ha ñất tại xã Xuân Thới Sơn, huyện
Hóc Môn và Công ty sẽ thanh toán theo từng ñợt. ðến thời ñiểm này, ðại Nguyễn ñã
bàn giao cho Công ty với tổng diện tích là 3 ha và Công ty ñã tạm ứng cho ðại Nguyễn
18,9 tỷ ñồng (bao gồm cả 6,5 tỷ góp vốn nội bộ).
Do tình hình thị trường bất ñộng sản vẫn tiếp tục ảm ñạm và kéo dài trong vài năm tới,
ñồng thời do ðại Nguyễn không bàn giao thêm ñất cho Công ty theo thoả thuận nên
HðQT ñã quyết ñịnh không tiếp tục thực hiện dự án và ñã yêu cầu Công ty TNHH ðại
Nguyễn hoàn trả số tiền ñã nhận tạm ứng, lãi vay và phạt hợp ñồng. Hai bên ñang trong
quá trình ñàm phán cụ thể các mức phạt cũng như thời hạn thanh toán. Hiện nay, Công
ty ñã hoàn tất thủ tục khởi kiện và tòa án Hóc Môn ñã mời hòa giải 3 lần nhưng không
thành.
Dự án nhà máy Xi măng Hữu Nghị 2, tỉnh Phú Thọ
− ðịa ñiểm: tại xã Yên Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
− Công suất: 400,000 tấn/năm
− Tổng mức ñầu tư (tạm tính) : 600.000 triệu ñồng
Từ năm 2011 ñến nay, dự án vẫn trong giai ñoạn xây dựng và ñã hoàn thành xong một
số hạng mục với tổng khối lượng ñào ñắp, xây dựng, lắp ñặt thiết bị, mua nhập thiết bị
và gia công chế tạo trong nước khoảng 120 tỷ ñồng.

3. Kế hoạch phát triển trong năm 2013:
ðơn vị tính

TH 2012

KH 2013

Tỷ lệ
KH 2013/TH
2012

Giá trị tổng sản lượng

(tr.ñồng)

1.323.401

1.690.784

127,60%

Tổng doanh thu hợp nhất

(tr.ñồng)

1.182.236

1.508.476

127,60%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

(tr. ñồng)

10.813

16.446

152,09%

Chỉ tiêu
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Chỉ tiêu

ðơn vị tính

TH 2012

KH 2013

Tỷ lệ
KH 2013/TH
2012

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ vốn
ñiều lệ kế hoạch 164,46 tỷ ñồng

%

6,57%

10,00%

152,09%

Tỷ lệ cổ tức

%

8,00%

6,00%

75,00%

người

201

241

120,00%

tr.ñ/ng/tháng

5.400.000

5.400.000

100,00%

Giải quyết việc làm
Thu nhập bình quân người/tháng

Chi tiết doanh thu từng mặt hàng theo kế hoạch 2013:
ðvt: triệu ñồng
TH 2012
Mặt hàng
Clinker, thạch cao
và ñá vôi

Giá trị sản
lượng

KH 2013

Doanh thu

Giá trị sản
lượng

Doanh thu

Tỷ lệ
KH2013/TH
2012

1.032.335

907.577

1.342.036

1.179.850

130,00%

63.233

51.041

82.487

66.583

130,45%

106.058

112.153

116.664

123.368

110,00%

Sắt thép

55.854

52.975

62.556

59.332

112,00%

Xi măng

13.930

14.389

29.851

30.834

214,29%

Khác (Than cám,
cao su, khác)

51.991

44.099

57.190

48.509

110,00%

1.323.401

1.182.234

1.690.784

1.508.476

127,60%

Ngói màu
Gỗ

Tổng cộng

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:
 Về tài chính:
Tăng hạn mức vay vốn lưu ñộng tại Ngân hàng BIDV từ 200 – 300 tỷ ñồng với chi phí
vốn thấp hơn so với trung bình lãi vay của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần từ 3 –
4%/năm. Hiện nay, Công ty ñang tiếp cận từ Ngân hàng BIDV với lãi suất vay ngoại tệ
từ 3,5 – 4%/năm cho xuất khẩu và 7,5% vay nhận nợ Việt Nam ñồng.
Do hạn mức tài trợ hoạt ñộng xuất khẩu của Ngân hàng BIDV ñối với Công ty ñược
tăng thêm, Công ty cũng sẽ lập ra lộ trình giảm dần dư nợ trong hoạt ñộng xuất khẩu tại
các tổ chức tín dụng khác.
Ban ðiều hành ñang xây dựng các quy ñịnh nhằm cơ cấu chi phí hoạt ñộng và có thể tiết
giảm tối ña chi phí quản lý, chi phí bán hàng, lương nhân viên, mục tiêu là giảm ít nhất
10% so với năm 2012.
 Clinker, thạch cao và ñá vôi:
Vẫn tiếp tục duy trì là mặt hàng ñóng góp doanh thu chủ ñạo cho Công ty và ngày càng
ñẩy mạnh hoạt ñộng xuất khẩu clinker ñang trên ñà tăng trưởng tốt với nguồn hàng ổn
ñịnh, giá cả và chất lượng cạnh tranh hơn so với các thương hiệu khác. Trong năm 2013,
DIC sẽ triển khai thực hiện Hợp ñồng xuất khẩu sản lượng 480.000 tấn clinker/năm,
tương ñương giá trị khoảng 18,2 triệu USD ñã ký kết với Tập ñoàn Holcim (Singapore)
và ñang thương thảo với Tập ñoàn Itochu (Nhật) về Hợp ñồng xuất khẩu sản lượng
120.000 tấn clinker/tháng.
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Ngoài ra, DIC cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của DIC ở Minh Phong từ 49% lên 51% nhằm
ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của Minh Phong vào DIC với doanh thu xuất khẩu
clinker dự kiến của Minh Phong sẽ là 527 tỷ ñồng trong năm 2013. ðồng thời, Công ty
ñang có kế hoạch thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu clinker mới như: Angola, Ấn
ðộ, Malaysia, Kenya, Srilanka.
Tăng cường xuất khẩu mặt hàng ñá vôi. Hiện nay, Công ty ñang xuất khẩu ñá vôi sang
ðài Loan và Bangladesh.
Gỗ:
Tìm kiếm và mở rộng thêm nguồn khách hàng tại thị trường miền Tây.
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng lâu năm tại Tp. HCM và các
tỉnh lân cận.
Tùy tình hình thực tế của thị trường mà Công ty sẽ linh ñộng giảm giá bán trực tiếp ñể
thu hút khách hàng hoặc thu tiền nhanh hơn.
Ngói:
Tiếp tục theo ñịnh hướng tăng giá trị sản phẩm bằng chất lượng sản phẩm và tận dụng
tối ña uy tín thương hiệu, ñưa ra các cải tiến ñể tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm,
tăng doanh thu cho Công ty; không chạy ñua giảm giá nhằm tăng sản lượng tiêu thụ như
các công ty khác.
Chủ ñộng trong việc phát triển các sản phẩm mới (sơn ngói, bột trét…), tận dụng các
kênh phân phối sẵn có, khai thác tối ña uy tín thương hiệu ñể mở rộng danh mục sản
phẩm kinh doanh nhằm tăng thêm doanh thu và uy tín cho Công ty trên thị trường.
Công ty bắt ñầu cho vận hành dây chuyền sơn giúp DIC tiết giảm 15 - 20% chi phí
nguyên vật liệu trong lĩnh vực sản xuất ngói màu.
Ngoài ra, do một số máy móc, thiết bị sản xuất ngói màu của Công ty ñã hoạt ñộng từ
lâu năm nên ñã làm hạn chế công suất sản xuất hiện nay, làm tiêu hao nhiều nguyên vật
liệu, giảm chất lượng thành phẩm và tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Vì vậy, Ban lãnh ñạo Công ty cũng ñang cân nhắc ñể ñầu tư lại những loại máy móc,
thiết bị ñã cũ nhằm cải thiện hiệu quả, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản
phẩm trong khâu sản xuất ngói màu.
Sắt thép:
Bộ phận thép sẽ triển khai bán hàng tồn kho, cân ñối nhập hàng hóa các loại với sản
lượng 10.000 tấn. Hiện nay, vòng quay hàng tồn kho của mặt hàng thép trung bình là từ
3 ñến 4 tháng.
Chủ trương nhập về số lượng ít, vừa ñủ nhằm hạn chế hàng tồn kho, khi giá sắt thép
xuống thì Công ty sẽ tiếp tục nhập lượng tương ñối với giá thành tốt nhất. ðể thực hiện
ñược ñiều này, Bộ phận sắt thép sẽ phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả
trên thị trường ñể có ñược những ñợt hàng nhập tại giá ñáy, giúp tiết giảm chi phí và ñạt
hiệu quả kinh doanh tốt nhất có thể.
Xi măng:
Nhà máy Bình Phước ñang tăng cường gia công cho ñối tác Topcement.
ðẩy mạnh tiêu thụ thị trường Bình Dương, Bình Phước, ðồng Nai và các khu vực lân
cận bằng nguồn hàng gia công tại CTCP Xi măng Sài Gòn.
Hiện nay, Công ty ñã ñàm phán ñể mua clinker với giá tốt hơn nên có thể giảm ñược
khoảng 140.000 ñồng/tấn. Vì vậy, ñiều này sẽ giúp mặt hàng xi măng của Công ty có
thể cạnh tranh về giá thành so với mặt hàng xi măng cùng chủng loại trên thị trường,
dẫn ñến việc thúc ñẩy doanh thu của Công ty.
Tăng sản lượng tiêu thụ nội bộ bằng việc kết hợp với Nhà máy sản xuất Ngói màu của
DIC, nhằm dần xây dựng quy trình sản xuất khép kín khi xi măng do Nhà máy DIC
Bình Phước của Công ty có thể ñáp ứng ñược yêu cầu sản xuất Ngói thì có thể Công ty
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sẽ tiêu thụ ñược 400 tấn xi măng/tháng. ðiều này giúp cho chi phí của toàn Công ty
ñược tiết giảm phần nào so với việc Nhà máy Ngói của Công ty mua xi măng từ các nhà
cung ứng khác, ñồng thời Công ty có thể tận dụng ñược nguồn nhân lực kinh doanh và
nguồn khách hàng từ Nhà máy và Bộ phận Kinh doanh Ngói màu.
Ngoài ra, Công ty cũng ñang nghiên cứu thị trường xuất khẩu cho mặt hàng xi măng và
tận dụng nguồn khách hàng xuất khẩu clinker sẵn có, ñiển hình là Công ty ñang kết hợp
với Intochu về việc xuất khẩu xi măng. Mặc dù khả năng xuất khẩu xi măng còn phụ
thuộc vào yêu cầu tiêu chuẩn của từng quốc gia, tuy nhiên, hiện ñang có nhiều tín hiệu
tốt với ñơn ñặt hàng từ thị trường Indonesia, Myanmar, Châu Phi.
 Mặt hàng tiềm năng:
Công ty sẽ tiếp cận sản phẩm mới và tiềm năng như xỉ thép. Công ty ñã ký Hợp ñồng
ghi nhớ với Tập ñoàn Hòa Phát ñể ñặt mua sản lượng khoảng 10.000 tấn xỉ thép/tháng
và dự kiến sẽ xuất lô hàng ñầu tiên cho thị trường ðài Loan vào ñầu tháng 7/2013.
 Về ñầu tư:
ðẩy mạnh việc thoái vốn từ các công ty con, công ty liên kết hoạt ñộng không hiệu quả,
từ các dự án bất ñộng sản bị ñình trệ trong những năm qua ñể tập trung vốn vào hoạt
ñộng kinh doanh các mặt hàng chính. Cụ thể là:
 ðẩy nhanh tiến ñộ ngưng tham gia ñầu tư của DIC vào dự án Khu cao ốc TTTM
Trần Hưng ðạo;
 ðẩy nhanh tiến ñộ xin ý kiến dân ñối với dự án KCN xen kẽ Khu Dân cư tại xã
Xuân Thới Thượng – Hóc Môn – Tp. HCM;
 Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương – ñơn vị liên doanh dự án Nhà máy
xi măng Hữu Nghị 2: sớm hoàn thành trạm nghiền với công suất dự kiến 200.000 tấn
xi măng/năm vào quí 2 năm 2013, ñưa Công ty vào hoạt ñộng trong năm 2013 nhằm
phản ánh doanh thu và kết quả kinh doanh làm cơ sở kết quả kiểm toán trong năm
hoạt ñộng và xác ñịnh việc sử dụng vốn góp của DIC trên giá trị tài sản quyết toán
công trình theo ñúng mục ñích liên doanh ñã ký kết.
Tăng hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị và các công ty con còn lại. ðồng thời, Ban lãnh
ñạo cũng sẽ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của tất cả các công ty con, công ty liên kết
trong sự tương quan ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính của DIC.
Trên ñây là báo cáo quản lý năm 2012 của Ban Tổng Giám ñốc, xin trân trọng báo cáo ðại
hội ñồng cổ ñông./.
TỔNG GIÁM ðỐC
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu VT.

NGUYỄN ðỨC HẢI
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2012 TÓM TẮT
(ðã kiểm toán)
I. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÓM TẮT
ðơn vị tính: VND
31/12/2012

31/12/2011

496.173.538.199

471.473.190.706

I. Tiền và các khoản tương ñương tiền

17.297.490.633

68.042.888.453

II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn

1.345.801.000

3.150.000.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

306.757.844.409

232.372.537.609

IV. Hàng tồn kho

120.404.067.676

113.259.692.046

50.368.334.481

54.648.072.598

151.802.349.615

157.147.468.055

-

-

44.865.714.061

59.248.626.546

44.052.324.486

23.064.456.161

813.389.575

36.184.170.385

-

-

97.353.942.463

96.619.336.363

9.582.693.091

1.279.505.146

647.975.887.814

628.620.658.761

31/12/2012

31/12/2011

444.290.642.556

412.786.427.950

I. Nợ ngắn hạn

427.737.612.785

391.527.247.644

II. Nợ dài hạn

16.553.029.771

21.259.180.306

202.576.887.633

214.350.878.037

202.576.887.633

214.350.878.037

164.460.690.000

150.000.000.000

9.498.570.846

23.959.260.846

TÀI SẢN
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN

V. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố ñịnh
- Tài sản cố ñịnh hữu hình
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất ñộng sản ñầu tư
IV. Các khoản ñầu tư vào công ty liên doanh,
liên kết
V. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu
- Vốn ñầu tư của chủ sỡ hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
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- Cổ phiếu quỹ

(3.694.955.137)

(759.341.306)

- Quỹ ñầu tư phát triển

15.275.188.121

14.175.985.969

4.893.857.185

4.629.148.669

12.143.536.618

22.345.823.859

1.108.357.625

1.483.352.774

647.975.887.814

628.620.658.761

- Quỹ dự phòng tài chính
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ðÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
ðơn vị tính: VND
Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay

Năm trước

1.204.898.067.215

1.037.429.448.690

22.661.334.173

19.042.793.486

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ

1.182.236.733.042

1.018.386.655.204

4. Giá vốn hàng bán

1.101.171.400.071

940.155.262.192

81.065.332.971

78.231.393.012

2.666.267.729

21.007.513.840

42.945.786.449

57.153.380.702

41.701.472.771

38.394.586.534

8. Chi phí bán hàng

13.121.305.531

11.886.651.341

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.683.878.861

15.336.411.939

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh

8.980.629.859

14.862.462.870

11. Thu nhập khác

8.113.850.018

1.213.143.700

12. Chi phí khác

7.015.620.463

636.902.445

13. Lợi nhuận khác

1.098.229.555

576.241.255

734.606.100

2.859.928.556

10.813.465.514

18.298.632.681

3.800.155.506

2.186.280.410

519.181.492

(9.152.492)

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

6.494.128.516

16.121.504.763

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông thiểu số

(273.068.532)

(31.901.427)

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ
6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính
7. Chi phí tài chính
Trong ñó: Chi phí lãi vay

14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên
doanh
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện
hành
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
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18.2 Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ

6.767.197.048

16.153.406.190

424

1,153

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
III. CAÙC CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH CÔ BAÛN

Chỉ tiêu

ðvt

Năm nay

Năm trước

Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản

%

76,57%

75,00%

Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản

%

23,43%

25,00%

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

%

68,57%

65,67%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

%

31,26%

34,10%

Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

1,16

1,20

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0,88

0,91

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần

%

0,91%

1,80%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần

%

0,55%

1,58%

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản

%

1,67%

2,91%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản

%

1,00%

2,56%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu

%

3,21%

7,52%

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
Cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh toán

Tỷ suất sinh lời
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Người lập biểu

Giám ñốc tài chính

Nguyễn Anh Kiệt

Lê Thị Thúy Nga

Tổng Giám ñốc

Nguyễn ðức Hải
16/45

CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
13-13Bis Kỳ ðồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
ðT : (84.8) 3 9310504 , Fax : (84.8) 3 8439279
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013.

BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ðẦU TƯ &THƯƠNG MẠI DIC
Kính thưa các Quý vị cổ ñông!
Hội ñồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với ðại hội về công tác quản trị của Hội ñồng
Quản trị Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC trong năm 2012 và ñịnh hướng hoạt
ñộng kinh doanh, ñầu tư năm 2013 như sau:
I. Kết quả kinh doanh năm 2012:
1. Chỉ tiêu cơ bản:
Kết thúc niên ñộ năm 2011 - 2012, DIC-Intraco ñã ñạt ñược các chỉ tiêu cơ bản sau:
ðvt: triệu ñồng
Chỉ tiêu

TH 2011

KH 2012

TH 2012

Tỷ lệ
TH 2012/TH 2011

Tỷ lệ
TH 2012/KH
2012

Giá trị tổng sản lượng

1.037.404

1.257.592

1.323.401

127,57%

105,23%

Tổng doanh thu

1.018.386

1.200.880

1.182.236

116,09%

98,45%

16.121

12.034

6.494

40,28%

53,96%

Lợi nhuận sau thuế

Năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh của DIC không ñạt ñược như kế hoạch ñã ñề ra và
mặc dù doanh thu tăng 16,09% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 59,72% so với năm
2011. Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn nhất của nền kinh tế trong chuỗi giai ñoạn khủng
hoảng như tốc tăng trưởng GDP thấp, thị trường bất ñộng sản ñóng băng, nợ xấu ngân
hàng tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải giải thể thì kết quả như vậy vẫn có thể chấp nhận
ñược. ðây là nhờ vào sự ñoàn kết của cán bộ công nhân viên của toàn Công ty và sự linh
hoạt trong công tác quản lý ñiều hành ñể vượt qua những thử thách của nền kinh tế.
Trước tình hình khó khăn như vậy, Hội ñồng Quản trị thấy rằng Ban Tổng Giám ñốc ñã
phát huy tốt vai trò ñiều hành, linh ñộng trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí
không cần thiết và ñưa ra những quyết ñịnh linh hoạt trong lĩnh vực ñầu tư và tập trung
vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi.
Chi phí tài chính:
ðvt: triệu ñồng
Chỉ tiêu
Doanh thu hoạt ñộng tài chính
Chi phí tài chính

2012

2011
2.666

21.007

42.945

57.153
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Trong ñó: Chi phí lãi vay

2.

41.701

38.394

Hoạt ñộng của Hội ñồng Quản trị trong năm:
Hội ñồng Quản trị ñã thông qua ðơn từ nhiệm vai trò Thành viên Hội ñồng Quản trị của
Ông Lê Thái Sâm ngày 31/05/2012 và cơ cấu Hội ñồng Quản trị hiện tại của Công ty còn
lại là 05 thành viên.
Trong niên ñộ tài chính 2012, Hội ñồng Quản trị ñã tiến hành 07 cuộc họp ñịnh kỳ và bất
thường nhằm kịp thời ñưa ra những chủ trương, quyết sách trong hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh của Công ty.
a. Hoạt ñộng giám sát của HðQT ñối với Tổng Giám ñốc:
− Theo dõi việc lập Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011, Báo cáo tài chính
QI/2012, QII/2012, QIII/2012 và QIV/2012.
− Giám sát, chỉ ñạo Ban Tổng Giám ñốc triển khai và thực hiện các nghị quyết,
quyết ñịnh của Hội ñồng Quản trị.
− Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP ñể
tài trợ hoạt ñộng kinh doanh.
− Chỉ ñạo thu hồi các công nợ.
− Chỉ ñạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy
và các công ty con.
− Chỉ ñạo công tác tổ chức ñại hội cổ ñông thường niên 2011.
− Chỉ ñạo niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm ñể trả cổ tức cho cổ ñông hiện hữu
trên sàn HOSE.
b. Các Nghị quyết/Quyết ñịnh của Hội ñồng quản trị:

STT

Ngày

Nội dung

1.

01-2012/NQHðQT.DICIntraco

16/01/2012

Thông qua việc bổ sung thêm
ngành nghề kinh doanh của Công
ty “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng
khí và các sản phẩm liên quan”.

2.

02-2012/NQHðQT.DICIntraco

16/01/2012

Thông qua Kết quả kinh doanh
2011

3.

05-2012/NQHðQT.DICIntraco

28/04/2012

Thống nhất các nội dung chính
trình ñại hội ñồng cổ ñông thường
niên 2012.

12/05/2012

- Thông qua - Báo cáo kết quả
SXKD năm 2011 và triển khai kế
hoạch năm 2011;
- Báo cáo Tài Chính ñã kiểm toán;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ, chia cổ tức năm
2011;
- Kế hoạch kinh doanh doanh thu,
lợi nhuận, cổ tức 2012;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm
2012;
- Quyết toán thù lao HðQT-BKS
năm 2011, thông qua mức thù lao

4.

Số Nghị quyết/ Quyết ñịnh

01-2012/NQðHðCð.DICIntraco
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STT

Số Nghị quyết/ Quyết ñịnh

Ngày

Nội dung

HðQT-BKS năm 2012;
- Kế hoạch tăng vốn năm 2012;
- Tờ trình phương án hợp nhất 3
ñơn vị trực thuộc DIC-Intraco;
- Thông qua kết quả bầu cử Ban
kiểm soát.
09/07/2012

Thông qua ñiều chỉnh ngày trả cổ
tức bằng tiền mặt. ðồng thời thông
qua việc từ nhiệm của ông Lê Thái
Sâm (Ủy viên HðQT).

6.

09-2012/NQHðQT.DICIntraco

25/09/2012

Thông qua việc xúc tiến hoàn tất
việc sáp nhập 3 ñơn vị sản xuất
ngói màu trực thuộc DIC-Intraco
theo NQ ðHCð ngày 12/05/2012.

7.

13-2012/NQHðQT.DICIntraco

11/10/2012

Thông qua KQ SXKD 6T ñầu
2012, ước tính 9T ñầu 2012 và KH
2012 ñiều chỉnh.

5.

06-2012/NQHðQT.DICIntraco

c. Hoạt ñộng của thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành:
Trong năm 2012, ông Nguyễn Văn Quyến, bà Nguyễn Thu Hà và bà Vũ Thị Hoa vẫn tiếp
tục là thành viên Hội ñồng Quản trị ñộc lập không ñiều hành, giữ vai trò là thành viên
giám sát, phản biện khi cần thiết ñối với các hoạt ñộng của Hội ñồng Quản trị, nhằm ñảm
bảo Hội ñồng Quản trị hoạt ñộng theo ñúng pháp luật, ðiều lệ Công ty, phù hợp các chủ
trương, ñịnh hướng ñã ñề ra của ðại hội ñồng Cổ ñông và HðQT. Trong năm 2012, ông
Nguyễn Văn Quyến, bà Nguyễn Thu Hà và bà Vũ Thị Hoa ñã thực hiện tốt vai trò này.
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II. Các kế hoạch và ñịnh hướng của Hội ñồng Quản trị năm 2013:
a. Về công tác sản xuất
− Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng
các dây chuyền, tiết giảm tối ña chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận
hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, ñảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.
− Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, ñảm bảo chất lượng sản phẩm liên
tục ñược ñược cải thiện.
− Tiếp tục thực hiện các công tác kiểm soát chi phí, theo dõi chặt chẽ những biến
ñộng về giá nguyên liệu trên thị trường, tính toán nhu cầu và thời ñiểm mua
nguyên vật liệu thích hợp ñể chọn ñược giá mua tốt nhất, ñảm bảo nhu cầu sản
xuất kinh doanh của toàn Công ty.
b. Về công tác kinh doanh
− ðẩy mạnh vai trò của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường.
− Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu.
− Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc
hoàn thiện cơ chế ñiều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm
soát chặt chẽ.
− ðầy mạnh phát triển thương hiệu, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp thị sáng
tạo, ña dạng, hiệu quả ñể xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng
ñến cộng ñồng.
c. Về công tác ñầu tư
Do tình hình kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn, việc huy ñộng vốn ñể hỗ trợ cho
các dự án ñầu tư về mở rộng nhà máy sản xuất và về bất ñộng sản của Công ty sẽ không
ñược thuận lợi, nhất là thị trường bất ñộng sản vẫn trong tình trạng ñóng băng, chưa nhận
ñược giải pháp giải cứu triệt ñể... gây khó khăn cho việc làm các thủ tục xin giấy phép. Vì
vậy, Ban lãnh ñạo Công ty ñã xem xét ñến phương án tạm ngưng các hoạt ñộng ñầu tư này
ñể tập trung vốn và lực vào việc sản xuất kinh doanh truyền thống và tiềm năng của Công
ty.
d. Về công tác phát triển nguồn nhân lực
Ban lãnh ñạo luôn ñề ra các chính sách ñào tạo cán bộ ñược áp dụng phù hợp với từng thời
kỳ phát triển của Công ty. Bên cạnh việc ñào tạo ngắn hạn trong nước ngay tại Công ty
hoặc bên ngoài theo kế hoạch ñào tạo nghiệp vụ, ñạo ñức nghề nghiệp; ñào tạo ñột xuất
theo nhu cầu ñơn vị, phòng ban, Ban lãnh ñạo còn rất quan tâm khuyến khích nhân viên
học nâng cao trình ñộ (học cao học) bằng chính sách hỗ trợ về tài chính và thời gian cho
nhân viên. Kết quả mỗi khóa ñào tạo sẽ ñược báo cáo ñầy ñủ về cho Ban lãnh ñạo Công
ty.
III. Kết luận:
ðể vượt qua những thách thức và hoàn thành mục tiêu chung, Hội ñồng Quản trị Công
ty DIC-Intraco rất mong nhận ñược sự quan tâm, ủng hộ, cam kết lâu dài của Quý cổ ñông,
của ñối tác và tập thể người lao ñộng, tất cả ñoàn kết một lòng, nỗ lực hết mình vì sự phát
triển bền vững và ổn ñịnh của Công ty trong thời gian tới.
Trên ñây là báo cáo năm 2012 của Hội ñồng Quản trị, xin trân trọng báo cáo với ðại hội
ñồng cổ ñông./.
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Nơi nhận:
- Như trên

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

NGUYỄN ðỨC HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ THƯƠNG MẠI DIC

_________________

13-13Bis Kỳ ðồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
ðT : (84.8) 3 9310504 , Fax : (84.8) 3 8439279
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ðẦU TƯ &THƯƠNG MẠI DIC
Ban Kiểm soát xin báo cáo trước ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013 về công tác
kiểm soát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của CTCP ðầu tư và Thương mại DIC-Intraco
năm 2012 như sau:
1. Kết quả hoạt ñộng chung của Ban Kiểm soát:
Sau ðại hội ñồng cổ ñông thường niên ngày 12 tháng 5 năm 2012, Ban Kiểm soát Công ty
gồm 03 thành viên là ông Khuất Tùng Phong (Trưởng ban), bà Lê Thị Thanh Hưng và bà
Lê Thị Thìn.
Trong năm 2012, Ban Kiểm soát Công ty không có gì thay ñổi về nhân sự. Ban ñã phân
công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ ñông
kiểm soát mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, quản trị và ñiều hành của Công ty.
Trong năm 2012, Ban Kiểm soát ñã thực hiện các công việc sau:
- Triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng ñược giao, luôn bám theo Nghị quyết
ðại hội ñồng cổ ñông;
- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh
doanh, ñầu tư của Công ty;
- Xem xét các Báo cáo Tài chính ñịnh kỳ; Báo cáo Thường niên tổng kết hoạt ñộng
sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo ñịnh kỳ;
- Thẩm ñịnh Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích ñánh
giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt ñộng, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Xem xét các báo cáo của ðơn vị kiểm toán ñộc lập;
- Tham gia các cuộc họp của Hội ñồng Quản trị khi ñược mời.
2. ðánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của
Công ty:
2.1. Hoạt ñộng kinh doanh
 Kết quả kinh doanh hợp nhất:
ðvt: triệu ñồng

Chỉ tiêu

2011

2012

%
2012/
2011

KH do
ðHCð
2012
thông
qua

Tỷ lệ TH
so với KH

KH ñiều
chỉnh

Tỷ lệ TH
so với KH
sau ñiều
chỉnh
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Chỉ tiêu

2011

Doanh
thu thuần

2012

1.018.387 1.182.237

Lợi
nhuận sau
thuế

16.153

6.494

%
2012/
2011

KH do
ðHCð
2012
thông
qua

Tỷ lệ TH
so với KH

116,1%

1.624.000

72,8%

1.143.720

103,3%

40,28%

24.268

26,76%

12.034

53,96%

KH ñiều
chỉnh

Tỷ lệ TH
so với KH
sau ñiều
chỉnh

 ðánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh:
Ban Kiểm soát ñã giám sát công tác tổ chức hoạt ñộng kinh doanh, thẩm ñịnh báo cáo kết
quả hoạt ñộng năm 2012 của Công ty và thống nhất ñánh giá như sau:
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến ñộng bất thường và sự suy giảm của nền kinh
tế ñất nước, cũng như sự ñóng băng của thị trường bất ñộng sản ñã làm suy giảm
ñáng kể sức cầu ñối với các mặt hàng kinh doanh chính của Công ty, nhưng với sự
chỉ ñạo ñúng ñắn, kịp thời của Hội ñồng Quản trị và sự quyết tâm vượt qua khó
khăn của Ban Tổng Giám ñốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, hoạt ñộng kinh
doanh của Công ty năm 2012 vẫn ổn ñịnh và doanh thu tăng 16,1% so với năm
2011.
- Năm 2012, Công ty ñã khá thành công trong việc xuất khẩu clinker. Doanh thu
clinker xuất khẩu ñã vượt qua doanh thu nội ñịa, chiếm 52% tổng doanh thu, tăng
67% so với năm 2011.
- Mặc dù vậy, chi phí tăng cao ñã khiến lợi nhuận của Công ty sụt giảm rất mạnh và
chỉ ñạt 41,9% so với năm trước. Cụ thể, giá vốn tăng 17,1%, lãi vay tăng 10,8%,
chi phí bán hàng tăng 10,3%, chi phí quản lý tăng 21,8%.
 Kết quả kinh doanh theo mặt hàng:
ðvt: triệu ñồng
Mặt hàng

Doanh thu thuần

Ngói màu

Lợi nhuận trước thuế

51.042

3.363

Clinker, thạch cao, ñá vôi nội ñịa+XK

907.577

11.545

Gỗ

112.153

2.009

Sắt, thép

52.976

(1.916)

Xi măng

14.390

(4.920)

Khác (than cám, cao su, ...)

44.099

733

1.182.237

10.813

Tổng cộng

- Lợi nhuận của Công ty chủ yếu ñến từ mặt hàng Clinker. Các mặt hàng sắt thép
kinh doanh bị lỗ do thị trường không thuận lợi.
- Mặt hàng xi măng do nhà máy xi măng của Công ty (DIC-Bình Phước) sản xuất,
chưa mang lại hiệu quả, còn bị lỗ.
 Kết quả hoạt ñộng các công ty con và Công ty liên kết:
ðvt: triệu ñồng
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STT

ðơn vị

Lĩnh vực hoạt ñộng

Tỷ lệ
góp
vốn

Doanh thu
thuần 2012

Lợi nhuận
sau thuế
2012

Ngói màu

90%

7.878

(777)

1.

DIC - ðà Lạt

2.

DIC - ðà Nẵng và
Bao bì ðà Nẵng

Ngói màu, bao bì, vật
liệu xây dựng

91%

15.238

(2.241)

3.

DIC - Bình Phước

Xi măng

100%

14.554

(4.920)

4.

Vận tải Minh Phong

Xuất nhập khẩu
Clinker, vận tải

49%

373.808

2.510

5.

Xi măng Hữu Nghị 2

Xi măng

49%

Chưa hoạt ñộng

 CTCP DIC - ðà Lạt:
- Doanh thu tăng 17,8%, lợi nhuận sau thuế âm 777 triệu ñồng. ðây là năm thứ 3 liên
tiếp DIC-ðà Lạt kinh doanh lỗ do ñịa bàn kinh doanh không thuận lợi.
- DIC – ðà Lạt là một trong các ñơn vị Công ty ñang thực hiện cơ cấu lại bằng cách
tách 2 nhà máy sản xuất ngói màu ñể nhập chung với DIC – ðà Lạt, tạo thành một
công ty con chuyên về ngói màu và các vật liệu xây dựng khác nhằm phát huy hiệu
quả hệ thống bán hàng của Công ty ñã xây dựng từ rất lâu. Quá trình tái cơ cấu ñang
ñược thực hiện.
 DIC – Bình Phước: Là nhà máy sản xuất xi măng mang nhãn hiệu của Công ty. Tuy
nhiên, hoạt ñộng sản xuất xi măng gặp nhiều khó khăn do nguồn cung xi măng hiện
nay ở mức cao, thị trường xây dựng ñình trệ. DIC – Bình Phước ñã lỗ 4,9 tỷ năm
2012. Công ty cũng ñang tìm kiếm người mua ñể thực hiện chuyển nhượng nhà máy
này.
 CTCP DIC - ðà Nẵng:
- Doanh thu năm 2012 giảm 14% so với 2011 và ñã bị lỗ 2,2 tỷ ñồng. Nguyên nhân
chính do thị trường xây dựng khu vực miền Trung ñang gặp nhiều khó khăn, doanh
thu sụt giảm trong khi các chi phí hoạt ñộng không giảm tương ứng.
- Trong năm 2012, ông Dương ðình Thái ñã thay ông Nguyễn Mạnh Chiến ở cương
vị Tổng Giám ñốc Công ty.
 CTCP Thương mại Vận tải Minh Phong:
- Doanh thu năm 2012 tăng 3,6 lần do hoạt ñộng kinh doanh clinker xuất khẩu ñạt
ñược nhiều kết quả khả quan.
- Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 38% so với 2011 do Minh Phong ñã thanh lý
tàu Minh An theo Hợp ñồng ký ngày 23/02/2012 với Maritime Ventures Fund Ltd.
P.O.BOX 3205, Grannd Cayman, Cayman Islands với giá trị hơn 1,445 triệu USD,
số tiền ñã thu về hơn 30 tỷ ñồng và ghi nhận mức lỗ khoảng 5 tỷ ñồng.
 CTCP Xi măng Hữu Nghị 2:
- Tính ñến 31/12/2012, Công ty Xi măng Hữu Nghị 2 chưa ñi vào hoạt ñộng. Theo
Ban Giám ñốc Công ty, do thị trường xi măng khu vực phía Bắc có sự cạnh tranh
mạnh mẽ và nhu cầu thị trường giảm mạnh, hiệu quả ñầu tư vào ngành sản xuất xi
măng là rất thấp, vì vậy, Công ty TNHH Hùng Vương và Công ty DIC - Intraco ñã
có chủ trương tạm dừng dự án ñể chuyển sang lĩnh vực khác có hiệu quả cao hơn.
Các bên ñang thực hiện quyết toán vốn ñầu tư tại dự án ñể làm cơ sở cho việc
chuyển ñổi này.
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Tổng giá trị khoản ñầu tư là 82.833 triệu ñồng, tương ñương 40,9% vốn chủ sở hữu
và 12,8% tổng tài sản của Công ty thời ñiểm 31/12/2012. HðQT và Ban Giám ñốc
Công ty chưa có phương án cụ thể về việc chuyển ñổi này.
Công ty DIC - Intraco cũng chưa có ñại diện quản lý vốn làm việc thường trực tại
Công ty Xi măng Hữu Nghị 2.

2.2. Việc thực hiện Nghị quyết của ðại hội ñồng cổ ñông
Về Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2012, Công ty ñã tiến hành thực hiện
với các kết quả sau:
- Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ñã ñược ðại hội cổ ñông
thường niên thông qua. Trong ñó, doanh thu chỉ ñạt 72,8% và lợi nhuận sau thuế
chỉ ñạt 27,9%.
- Công ty ñã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ ñông với tỷ lệ 10:1 và chia
cổ tức bằng tiền mặt 10% theo Nghị quyết ðại hội cổ ñông thường niên 2012.
- Theo kế hoạch ñã ñược ðại hội cổ ñông 2012 thông qua là 12%, Công ty ñã tạm
ứng ñợt 1 cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 4%.
- Vốn ñiều lệ của Công ty sau khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng là 164.460.690.000
ñồng.
- Trong năm, cổ phiếu quỹ tăng thêm 419.520 cổ phiếu, số dư cuối kỳ 534.940 cổ
phiếu, trị giá 3.695 triệu ñồng, giá bình quân 6.907 ñồng/cp.
- Công ty không thực hiện ñược phương án phát hành thêm 4.675.000 cổ phiếu do
giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn mệnh giá.
- Công ty ñã lựa chọn Công ty Kiểm toán ñộc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2012 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm
toán Nam Việt (AASCN).
3. ðánh giá tình hình tài chính Công ty
3.1. Kết quả thẩm ñịnh báo cáo tài chính năm 2012
Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban ñiều hành Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 2012 ñã
ñược kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm
toán Nam Việt (AASCN). Ban Kiểm soát ñã thẩm ñịnh và nhất trí báo cáo với ðại hội ñồng
cổ ñông như sau:
- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty ñã ñược kiểm toán bởi
Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
(AASCN).
- Báo cáo ñã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời ñiểm ngày 31/12/2012,
kết quả hoạt ñộng kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai ñoạn tài chính từ
ngày 01/01/2012 ñến ngày 31/12/2012 và phù hợp với các quy ñịnh của hệ thống
kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2012 về công tác
hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là
trung thực và tuân thủ các quy ñịnh về tài chính kế toán của Nhà nước, ñáp ứng
ñược các yêu cầu về quản lý.
3.2. Tình hình theo dõi và quản lý công nợ
- Việc theo dõi quản lý công nợ ñược thực hiện song song bằng phần mềm kế toán
và thủ công bằng Excel.
- Công ty có thực hiện ñối chiếu công nợ liên tục theo tiến ñộ thanh toán và ñối
chiếu công nợ tại thời ñiểm cuối năm.
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- Các khách hàng và Ngân hàng ñều có nhân viên chuyên trách về công nợ ñể theo
dõi thanh toán/thu hồi ñúng hạn.
- Tại thời ñiểm 31/12/2012, tình hình công nợ của Công ty như sau:
ðvt: triệu ñồng
Nợ phải thu

Số tiền

Nợ phải trả

Phải thu khách hàng

192.070 Vay ngắn hạn

Trả trước cho người bán

100.202 Phải trả người bán

Các khoản phải thu khác

14.486 Người mua trả tiền trước

Thuế VAT ñược khấu trừ

31.984 Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách

Tổng cộng

338.742

Số tiền
315.490
83.167
7.595
10.786

Các khoản phải trả khác

10.699

Vay dài hạn

15.424
443.161

3.3. Các khoản công nợ cần lưu ý:
• Ngày 31/05/2010, Công ty ñã ký Hợp ñồng giao khoán việc ñền bù và giải toả cho
Công ty ðại Nguyễn. Theo ñó, Công ty ðại Nguyễn có trách nhiệm thực hiện trọn
gói (từ việc ñền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ xin giao ñất cho ñến khi UBND
Tp.HCM có quyết ñịnh thuận giao ñất cho Công ty DIC-Intraco) với tổng diện tích
là 19,7 ha ñất tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và Công ty sẽ thanh toán theo
từng ñợt. ðến thời ñiểm hiện nay, ðại Nguyễn mới chỉ bàn giao cho Công ty với
tổng diện tích là 3 ha và Công ty ñã tạm ứng cho ðại Nguyễn 18,9 tỷ ñồng (bao gồm
cả 4,65 tỷ nhận vốn góp hộ). Trong năm 2012, Công ty ñã khởi kiện Công ty TNHH
ðại Nguyễn, tòa án ñã thụ lý hồ sơ và sẽ ñưa ra xét xử trong năm 2013.
• Phải thu Công ty TNHH SX TM DV Yên Khánh bao gồm: Khoản tiền Công ty
chuyển cho Công ty TNHH SX TM DV Yên Khánh ñể thực hiện dự án ñầu tư tại
khu ñất 112 Trần Hưng ðạo, Quận 1, Tp.HCM theo Hợp ñồng hợp tác kinh doanh
số 15/HðHTKD ngày 26/01/2007 và Biên bản thỏa thuận ngày 27/01/2007 là
10.095.940.000 ñồng (ñể thành lập Công ty cổ phần ðầu tư Thương mại Hướng Việt
theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 4103006863 ngày 28/05/2007, ñến thời
ñiểm 31/12/2012 Công ty Hướng Việt vẫn chưa ñi vào hoạt ñộng) và khoản lãi vay
phát sinh ñược Công ty TNHH SX TM DV Yên Khánh ñồng ý trả cho Công ty theo
Biên bản thỏa thuận ngày 26/07/2010 là 3.374.850.894 ñồng. Dự án này Công ty ñã
không tiếp tục thực hiện do diện tích dự án bị thay ñổi. Công ty Yên Khánh có trách
nhiệm hoàn trả cho Công ty khoản nợ tổng cộng là 13.470.790.894 ñồng. Tuy nhiên,
cho ñến nay, Công ty Yên Khánh vẫn chưa thực hiện thanh toán.
• Khoản trả trước cho người bán là cho Công ty SCT Company Limited với số tiền
1.554.371.271 ñồng chưa ñược thanh toán mặc dù Công ty ñã yêu cầu ñối tác hoàn
trả do không còn quan hệ kinh doanh. Hiện tại, Ban giám ñốc vẫn ñang nỗ lực thu
hồi khoản tiền này.
4. Kết quả giám sát ñối với HðQT, Ban Tổng Giám ñốc và các cán bộ quản lý trong
năm 2012:
4.1. ðánh giá hoạt ñộng của HðQT:
- Hội ñồng Quản trị ñã giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám ñốc trong hoạt ñộng ñiều
hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ðại hội ñồng cổ
ñông ñã thông qua;
- Các Nghị quyết của HðQT ñã ban hành ñúng chức năng, quyền hạn và phù hợp
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với chủ trương của Nghị quyết ðHðCð và tuân thủ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng
Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy ñịnh của pháp luật;
Hội ñồng Quản trị ñã tiến hành họp ñịnh kỳ và ñột xuất theo quy ñịnh ñể triển khai
công tác giám sát và ñịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh của Công ty;
Trong năm 2012, Ban Kiểm soát không nhận ñược bất kỳ kiến nghị nào của cổ
ñông về sai phạm của HðQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
Trong năm 2012 có một thành viên Hội ñồng Quản trị là Ông Lê Thái Sâm ñã từ
nhiệm;
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát ñã ñược HðQT, Ban ñiều hành
Công ty tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. ðánh giá hoạt ñộng của Ban Tổng Giám ñốc
- Ban Kiểm soát ñánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám ñốc trong việc tổ
chức triển khai hoạt ñộng kinh doanh trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế
giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, kết quả ñạt ñược năm
2012 là chưa thực sự thuyết phục khi không hoàn thành ñược kế hoạch ñã ñề ra, kể
cả kế hoạch ñiều chỉnh cũng không hoàn thành.
- Các dự án ñầu tư ñều không mang lại hiệu quả, vốn bị ứ ñọng trong khi Công ty
phải vay vốn cho hoạt ñộng kinh doanh. Mặc dù Ban Tổng Giám ñốc có nhiều nỗ
lực thu hồi vốn nhưng vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan.
- Trong cả năm 2012, Ban Kiểm soát không nhận ñược bất kỳ ñơn thư, khiếu kiện
nào có liên quan ñến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám ñốc Công ty.
5. Thù lao và chi phí hoạt ñộng của Ban Kiểm soát ñã tạm ứng:
- Thù lao cho Trưởng BKS là 3 triệu ñồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 1,5 triệu ñồng/người/tháng.
- Tổng thù lao và chi phí hoạt ñộng BKS năm 2012 là 72 triệu ñồng.
6. Các ý kiến của Ban Kiểm soát:
 ðối với dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hữu Nghị 2:
• ðây là dự án ñã kéo dài nhiều năm, vốn ñầu tư bị ứ ñọng và không có hiệu quả.
ðề nghị HðQT Công ty lập phương án chi tiết về việc chuyển ñổi vốn ñầu tư
sang lĩnh vực khác và thông báo cho các cổ ñông.
• Việc tính lãi suất do chậm thực hiện dự án chỉ ñược tính ñến ngày 31/12/2010,
khoảng thời gian từ 1/1/2011 ñến nay chưa ñược ñề cập, tính toán.
• HðQT và Ban Tổng Giám ñốc cần sát sao hơn trong việc quản lý vốn ñầu tư ở
dự án này, cần phải có nhân sự chuyên trách tại dự án ñể theo dõi và thúc ñẩy
tiến ñộ.
 ðối với các khoản nợ có nguy cơ khó ñòi:
• ðề nghị Ban Tổng Giám ñốc xem xét trích lập dự phòng cho các khoản này theo
ñúng quy ñịnh.
• ðối với Công ty Yên Khánh, HðQT và Ban Tổng Giám ñốc cần có những ñộng
thái cứng rắn hơn (như khởi kiện) trong việc thu hồi công nợ.
 ðối với việc tái cấu trúc một số ñơn vị trực thuộc, công ty con: ðề nghị Ban Tổng
Giám ñốc Công ty nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết ñể ñưa Công
ty sau tái cấu trúc vào hoạt ñộng ñể phát huy các tiềm năng vốn có của Công ty mẹ
trong việc bán hàng.
 ðối với việc quản lý chi phí: ðề nghị Ban Tổng Giám ñốc và Phòng Tài chính xem
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xét hiệu chỉnh Quy chế Tài chính của Công ty về hạn mức chi tiếp khách của từng
cấp quản lý, của từng lĩnh vực kinh doanh, ñồng thời có cơ chế ñể ñánh giá hiệu quả
của các khoản chi này.
Năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ ñông
thường xuyên kiểm soát mọi hoạt ñộng kinh doanh, quản trị và ñiều hành của Công ty. ðịnh
kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, ñánh giá các hoạt ñộng của
Công ty thông qua các Báo cáo Tài chính, ñồng thời kiểm tra ñánh giá các hoạt ñộng của
HðQT và Ban Tổng Giám ñốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ðại hội ñồng cổ
ñông thường niên hoặc bất thường (nếu có). Trong hoạt ñộng của mình, ñể phát huy ñược
vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận
ñược sự hỗ trợ của các quý vị cổ ñông cũng như của HðQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban
Tổng Giám ñốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.
Trên ñây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2012. Kính trình ðại hội thông qua.
Xin chúc các vị ðại biểu, Quý vị cổ ñông, Nhà ñầu tư mạnh khỏe, thành ñạt và hạnh phúc!
Chúc ðại hội thành công tốt ñẹp!
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ðại hội ñồng cổ ñông;
- HðQT Công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

KHUẤT TÙNG PHONG
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ THƯƠNG MẠI DIC

_________________

Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: ðiều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và
mức chi trả cổ tức năm 2012.
-

-

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12
ñược Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
24/11/2010;
Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ ðầu tư & Thương Mại DIC
ñược ðại hội ñồng cổ ñông chính thức thông qua ngày 04/04/2008;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 ñã ñược thông qua tại ðại hội ñồng
cổ ñông thường niên 2012 ngày 12/05/2012;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp của Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương Mại
DIC số 13-2012 BBHðQT.DIC Intraco ngày 10/10/2012 v/v báo cáo kết quả hoạt
ñộng sản xuất kinh doanh, hoạt ñộng ñầu tư của Công ty và ñiều chỉnh kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2012;
Căn cứ nguồn chi trả cổ tức trong Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán năm 2012 của
CTCP ðầu tư và Thương mại DIC.

Hội ñồng Quản trị trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua những nội dung như sau:
1. ðiều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
Năm 2012, nền kinh tế toàn cầu trong ñó có Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lạm
phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh và tuyên bố phá sản. Trong
bối cảnh ñó, Công ty CP ðầu tư & Thương mại DIC cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng
bởi sự sụt giảm của nền kinh tế. Vì vậy, Hội ñồng Quản trị ñã xem xét về việc ñiều chỉnh kế
hoạch kinh doanh năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế như sau:
ðvt: tr. ñồng
STT

Chỉ tiêu

KH 2012
(ñã ñược thông qua tại
ðHCð thường niên 2012)

ðề nghị
ñiều chỉnh

Tỷ lệ
thực hiện

1

Giá trị tổng sản lượng

1.780.000

1.246.000

70%

2

Doanh thu hợp nhất

1.624.000

1.143.720

70%

3

Lợi nhuận sau thuế

24.268

12.034

50%
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2. ðiều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2012:
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông thường niên ngày 12/05/2012 thông qua kế
hoạch chi trả cổ tức năm 2012 là cổ tức bằng tiền mặt 12%. Tuy nhiên, theo số liệu Báo cáo
tài chính ñã ñược kiểm toán năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty
không ñạt ñược như kế hoạch ñã ñề ra, dẫn ñến nguồn lợi nhuận giữ lại không ñủ ñể trả mức
cổ tức 12%. Vì vậy, Hội ñồng Quản trị ñã xem xét và ñiều chỉnh mức chi trả cổ tức 2012
thành 8%, trong ñó:
 4% bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại;
 4% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại.
Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu VT

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ðỨC HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Hủy phương án phát hành ñã ñược thông qua
tại ðại hội cổ ñông thường niên 2012.

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12
ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
24/11/2010;

-

Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành v/v hướng
dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm của công ty
ñại chúng;

-

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính
ban hành v/v hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp
phát hành thêm cổ phiếu của công ty ñại chúng;

-

Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC.

Hội ñồng Quản trị Công ty kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua:
Việc huỷ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ ñông hiện hữu, ñối tác chiến
lược và CBNV nhằm tăng vốn ñiều lệ ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên
2012 thông qua tại kỳ họp ngày 12/05/2012.

Theo Nghị quyết số 06-2012/NQðHðCð.DIC-Intraco ngày 12/05/2012, Công ty
DIC-Intraco sẽ thực hiện phát hành thêm 4.675.000 cổ phần tương ứng 46,75 tỷ ñồng
theo mệnh giá nhằm tăng Vốn ñiều lệ từ 164,4 tỷ ñồng lên 211,2 tỷ ñồng. Trong ñó, phát
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hành 2.475.000 cổ phần cho cổ ñông hiện hữu , 1.500.000 cổ phần cho ñối tác chiến
lược và 700.000 cổ phần cho CBNV với giá phát hành dự kiến cho các ñối tượng ñều là
10.000 ñồng/cp.

Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 vẫn
tiếp tục không thuận lợi và ổn ñịnh nên Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ
ñông xem xét và thông qua việc huỷ phương án phát hành 4.675.000 cổ phần.

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

NGUYỄN ðỨC HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Tạm hoãn phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 ñơn vị trực thuộc Công ty DIC Intraco ñã ñược thông qua tại ðại hội cổ ñông thường niên 2012.
-

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12
ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
24/11/2010;
Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC.
Hội ñồng Quản trị Công ty kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua:

Việc tạm hoãn phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 ñơn vị trực thuộc Công ty DIC Intraco ñã ñược ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2012 thông qua tại kỳ họp ngày
12/05/2012.
Theo Nghị quyết số 06-2012/NQðHðCð.DIC-Intraco ngày 12/05/2012, Công ty DICIntraco sẽ thực hiện tái cấu trúc bộ Bộ phận kinh doanh Vật liệu xây dựng của Công ty, hợp
nhất 3 ñơn vị sản xuất ngói màu trực thuộc DIC-Intraco thành Công ty TNHH MTV do DIC
nắm 100% vốn sở hữu, trụ sở tại TPHCM, bao gồm các ñơn vị sau:
• Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương mại DIC ðà Lạt (DIC ðà Lạt);
• Xí nghiệp sản xuất ngói tại Quận 9, TP HCM (Xí nghiệp Quận 9);
• Xí nghiệp sản xuất ngói tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (Xí nghiệp
Bình Chánh).
Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế vẫn còn chưa ổn ñịnh và do một số yếu khách quan nên
Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua việc tạm hoãn
phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 ñơn vị này vào thời ñiểm thích hợp nhất.

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

NGUYỄN ðỨC HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ THƯƠNG MẠI DIC

_________________

Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012
và Kế hoạch tài chính năm 2013.
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ ðầu tư & Thương Mại DIC
ñược ðại hội ñồng cổ ñông chính thức thông qua ngày 04/04/2008;
Căn cứ Biên bản họp của Hội ñồng Quản trị CTCP ðầu tư & Thương Mại DIC số 20
-2013/ BBHðQT.DIC Intraco ngày 16/05/2013 thống nhất những nội dung xin ý kiến
ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên 2013.

Hội ñồng Quản trị trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua phương án Phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013:
I.

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:
ðvt: triệu ñồng
Kết quả hoạt ñộng kinh doanh hợp nhất:
Tổng doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

1.182.236
10.813

Thuế thu nhập Doanh nghiệp

3.800

Lợi nhuận sau thuế

6.494

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ñến ngày 31/12/2012

12.143

Trích lập các quỹ trên BCTC 2012 Cty mẹ
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ

8.793



Qũy dự phòng tài chính (3% LNST)

264



Qũy khen thưởng phúc lợi (10% LNST)

879



Qũy ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12,5% LNST)



Quỹ hoạt ñộng HðQT & BKS (3% LNST)

1.099
264

Chia cổ tức năm 2012:
- 4% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại
- 4% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại
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II.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013:
ðvt: triệu ñồng

Giá trị tổng sản lượng

1.690.784

Doanh thu hợp nhất

1.508.476

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

16.446

Trích lập các quỹ DIC-INTRACO:
 Qũy dự phòng tài chính: 3% LNST
 Qũy khen thưởng phúc lợi: 10% LNST
 Qũy ðTPT SX kinh doanh 12,5% LNST
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013: 6%

Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð

NGUYỄN ðỨC HẢI

- Lưu vt
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ THƯƠNG MẠI DIC

_________________

Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội ñồng Quản trị và
Số lượng Thành viên Hội ñồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013 – 2014.
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-

Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ ðầu tư & Thương Mại DIC

-

Căn cứ ðơn xin từ nhiệm của ông Lê Thái Sâm (chức vụ: thành viên HðQT);

-

Căn cứ Nghị quyết số: 08-2012/NQHðQT-DIC.Intraco ngày 09/07/2012 của Hội
ñồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Thái Sâm;

-

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012.

Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC kính trình ðại hội ñồng
cổ ñông nội dung như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội ñồng Quản trị:
Tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2010, phiên họp ngày 17/04/2010 ñã tiến
hành bầu cử Ông Lê Thái Sâm làm Thành viên Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 2014. Trong thời gian ñương nhiệm, ông Sâm ñã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
mình. Do tập trung thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân, ông ñã có ðơn xin từ
nhiệm Thành viên Hội ñồng Quản trị. Hội ñồng Quản trị chúng tôi kính trình ðại hội
xem xét và chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội ñồng quản trị theo nguyện vọng cá
nhân kể từ giờ phút này.
2. Thông qua số lượng Thành viên Hội ñồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ
2013 – 2014:
Sau khi ông Lê Thái Sâm xin từ nhiệm, số lượng thành viên Hội ñồng Quản trị còn
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lại nhiệm kỳ 2013 – 2014 là 5 người và không thực hiện bầu bổ sung, thay thế do số
lượng thành viên HðQT hiện nay vẫn ñáp ứng quy ñịnh về số lượng HðQT tối thiểu tại
ðiều 30, Chương VII Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012. ðồng thời, sự thay
ñổi về số lượng thành viên HðQT sẽ ñược ñiều chỉnh cùng với một số ñiều chỉnh hoặc
bổ sung khác trong Dự thảo ðiều lệ sửa ñổi và sẽ ñược trình tại ðại hội ñồng cổ ñông
thường niên 2013.

Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

NGUYỄN ðỨC HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ THƯƠNG MẠI DIC

_________________

Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Thông qua Dự thảo sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty
Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC.
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy ñịnh về
quản trị công ty áp dụng cho các công ty ñại chúng;
Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ ðầu tư & Thương Mại DIC
ñược ðại hội ñồng cổ ñông chính thức thông qua ngày 04/04/2008.

Hội ñồng Quản trị Công ty trên cơ sở ðiều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số
121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 ñã xây dựng Dự thảo ðiều lệ Công ty Cổ phần ðầu tư
và Thương mại DIC với một số nội dung sửa ñổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn hoạt ñộng
của Công ty.
Các nội dung chính ñược sửa ñổi, bổ sung theo ðiều lệ mẫu bao gồm dưới ñây. Toàn văn
Dự thảo ðiều lệ và nội dung chi tiết sửa ñổi, bổ sung ñược ñăng tải trên website Công ty.
Kính ñề nghị ðại hội cổ ñông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vT

NGUYỄN ðỨC HẢI
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ðiều khoản

Trích yếu nội

Vấn ñề

dung

Hội ñồng quản trị có thể phân phối số cổ phần ñó cho các
ñối tượng theo các ñiều kiện và cách thức mà Hội ñồng quản
trị thấy là phù hợp, nhưng không ñược bán số cổ phần ñó

ðiều 5. Vốn ñiều lệ,
cổ phần, cổ ñông

Mục 5.

sáng lập

theo các ñiều kiện thuận lợi hơn so với những ñiều kiện ñã
chào bán cho các cổ ñông hiện hữu, trừ trường hợp ðại hội
ñồng cổ ñông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần
ñược bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao
dịch Chứng khoán.

ðề xuất

Lý giải

Hội ñồng quản trị có thể phân phối số cổ phần ñó cho các
ñối tượng theo các ñiều kiện và cách thức mà Hội ñồng

Sửa ñổi theo ðiều

quản trị thấy là phù hợp, nhưng không ñược bán số cổ phần

lệ mẫu ban hành

ñó theo các ñiều kiện thuận lợi hơn so với những ñiều kiện

theo TT

ñã chào bán cho các cổ ñông hiện hữu, trừ trường hợp cổ

121/2012/TT-

phần ñược bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo

BTC

phương thức ñấu giá.
ðiều chỉnh cho
phù hợp với từ

ðiều 6. Chứng chỉ

ngữ của ðiều lệ

chứng khoán và

Chứng chỉ

ðiều 7. Chứng chỉ

Chứng nhận

mẫu ban hành
theo TT

chứng khoán khác

121/2012/TTBTC

ðiều 8. Chuyển
nhượng cổ phần

Mục 2.

Cổ phần chưa ñược thanh toán ñầy ñủ không ñược chuyển

Sửa ñổi theo theo

Cổ phần chưa ñược thanh toán ñầy ñủ không ñược chuyển

nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền

ðiều lệ mẫu ban

nhượng và hưởng cổ tức.

nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành ñể tăng

hành theo TT

vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ

121/2012/TT-

phiếu mới chào bán.
ðiều 11. Quyền của
cổ ñông

Mục 2a và 2b.
-

Tham gia các ðại hội ñồng cổ ñông và thực hiện

BTC

Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp ðại hội

Sửa ñổi theo theo

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua ñại diện

ñồng cổ ñông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp

ðiều lệ mẫu ban

ñược uỷ quyền;

hoặc thông qua ñại diện ñược uỷ quyền hoặc thực hiện

hành theo TT

Nhận cổ tức.

bỏ phiếu từ xa.

121/2012/TT-

-
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-

Nhận cổ tức với mức theo quyết ñịnh của ðại hội

BTC

ñồng cổ ñông
Tham gia các cuộc họp ðại hội ñồng cổ ñông và thực
ðiều 12. Nghĩa vụ
của cổ ñông

hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua ñại diện

Bổ sung theo TT

ñược ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ ñông

121/2012/TT-

có thể ủy quyền cho thành viên Hội ñồng quản trị làm

BTC

ñại diện cho mình tại ðại hội ñồng cổ ñông.
ðiều 13. ðại hội cổ
ñông

Mục 3b.

Bảng cân ñối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa

Bảng cân ñối kế toán năm, các báo cáo quý hoặc sáu (06)

ðiều chỉnh theo

năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn

tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn

TT 121/2012/TT-

ñiều lệ ñã bị mất một nửa.

chủ sỡ hữu ñã bị mất một nửa (1/2) so với số ñầu kỳ.

BTC

Việc mua cổ phần của cổ ñông ñó hoặc của người có liên
quan tới cổ ñông ñó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần

ðiều 14. Quyền và
nhiệm vụ của ðại
hội ñồng cổ ñông

Mục 3b.

Việc mua cổ phần của cổ ñông ñó hoặc của người có liên

ñược thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ ñông

quan tới cổ ñông ñó.

hoặc việc mua lại ñược thực hiện thông qua khớp lệnh
hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng

Bổ sung theo TT
121/2012/TTBTC

khoán.
-

Việc thay ñổi hoặc huỷ bỏ các quyền ñặc biệt gắn
liền với một loại cổ phần ưu ñãi có hiệu lực khi
ñược cổ ñông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ

ðiều 16. Thay ñổi

thông tham dự họp thông qua ñồng thời ñược cổ

các quyền

ñông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của
loại cổ phần ưu ñãi nói trên biểu quyết thông qua.
-

Bổ sung theo TT
121/2012/TTBTC

Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang
bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

ðiều 20. Thông qua

Trừ trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2 của ðiều này, các

Bổ sung theo TT

quyết ñịnh của ðại

quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông sẽ ñược thông qua

121/2012/TT-
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khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ ñông

hội ñồng cổ ñông

BTC

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua
ñại diện ñược ủy quyền có mặt tại ðại hội ñồng cổ
ñông.
Hội ñồng quản trị phải ñảm bảo gửi, công bố tài liệu
ðiều 21. Thẩm

cho các cổ ñông trong một thời gian hợp lý ñể xem xét

quyền và thể thức

biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước

lấy ý kiến cổ ñông

ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

bằng văn bản ñể
Quyết ñịnh ñược thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ

thông qua quyết
ñịnh của ðại hội

Mục 8.

ñồng cổ ñông

ñông

bằng

văn

bản

có

giá

trị

như quyết ñịnh ñược thông qua tại cuộc họp ðại hội ñồng cổ
ñông.

Bổ sung theo TT
121/2012/TTBTC

Quyết ñịnh ñược thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ
ñông bằng văn bản phải ñược số cổ ñông ñại diện ít nhất

Sửa ñổi theo TT

75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận

121/2012/TT-

và có giá trị như quyết ñịnh ñược thông qua tại cuộc

BTC

họp ðại hội ñồng cổ ñông.
- Số lượng thành viên Hội ñồng quản trị là năm (05) người

ðiều 24. Thành
phần và nhiệm kỳ
của thành viên Hội

Mục 1.

ñồng quản trị

và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội

ðiều chỉnh theo

Số lượng thành viên Hội ñồng quản trị là bảy (07) người.

ñồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội

số lượng thành

Nhiệm kỳ của Hội ñồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm

ñồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội ñồng

viên hiện có của

kỳ của thành viên Hội ñồng quản trị không quá năm

quản trị có thể ñược bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Công ty nhưng

(05) năm; thành viên Hội ñồng quản trị có thể ñược bầu lại

Tổng số thành viên Hội ñồng quản trị không ñiều hành hoặc

vẫn phù hợp với

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội

thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập phải chiếm ít nhất một

quy ñịnh của TT

ñồng quản trị ñộc lập không ñiều hành phải chiếm ít nhất

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội ñồng quản trị. Số lượng

121/2012/TT-

một phần ba tổng số thành viên Hội ñồng quản trị.

tối thiểu thành viên Hội ñồng quản trị không

BTC.

ñiềuhành/ñộc lập ñược xác ñịnh theo phương thức làm
tròn xuống.

Mục 3.

Cổ ñông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết

Các cổ ñông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong

Sửa ñổi theo TT

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng ñược ứng cử hoặc ñề

thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số

121/2012/TT-

cử người vào Hội ñồng quản trị của Công ty. Cổ ñông có thể

quyền biểu quyết của từng người lại với nhau ñể ñề cử

BTC.
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tập hợp phiếu bầu vào với nhau ñể ñề cử các ứng viên vào

các ứng viên Hội ñồng quản trị. Cổ ñông hoặc nhóm cổ

Hội ñồng quản trị. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ

ñông nắm giữ từ 5% ñến dưới 10% tổng số cổ phần có

ñến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời

quyền biểu quyết ñược ñề cử một (01) ứng viên; từ 10%

hạn liên tục ít nhất sáu tháng ñược ñề cử một thành viên; từ

ñến dưới 30% ñược ñề cử tối ña hai (02) ứng viên; từ

10% ñến dưới 30% ñược ñề cử hai thành viên; từ 30% ñến

30% ñến dưới 40% ñược ñề cử tối ña ba (03) ứng viên;

dưới 50% ñược ñề cử ba thành viên; từ 50% ñến dưới 65%

từ 40% ñến dưới 50% ñược ñề cử tối ña bốn (04) ứng

ñược ñề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên ñược ñề cử

viên; từ 50% ñến dưới 60% ñược ñề cử tối ña năm (05)

ñủ số ứng cử viên.

ứng viên; từ 60% ñến dưới 70% ñược ñề cử tối ña sáu
(06) ứng viên; từ 70% ñến 80% ñược ñề cử tối ña bảy
(07) ứng viên; và từ 80% ñến dưới 90% ñược ñề cử tối
ña tám (08) ứng viên.
Trường hợp không ñủ số thành viên dự họp theo quy

ðiều 27. Các cuộc
họp của Hội ñồng

Mục 8.

quản trị.

ñịnh, cuộc họp phải ñược triệu tập lại trong thời hạn

Bổ sung theo TT

mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự ñịnh họp lần thứ

121/2012/TT-

nhất. Cuộc họp triệu tập lại ñược tiến hành nếu có hơn

BTC

một nửa (1/2) số thành viên Hội ñồng quản trị dự họp.
Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong
bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là
Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là
người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này
không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của
ðiều 35. Thành
viên Ban Kiểm soát

Mục 1.

công

ty

và

không

phải

là

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán ñộc lập
ñang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công
ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế
toán viên hoặc kiểm toán viên.

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán ñộc lập ñang
thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
Ban kiểm soát phải chỉ ñịnh một thành viên là cổ ñông của
công ty làm Trưởng ban.

Bổ sung và sửa
ñổi theo TT
121/2012/TT-

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên

BTC

quan với các thành viên Hội ñồng quản trị, Giám ñốc
(Tổng giám ñốc) ñiều hành và các cán bộ quản lý khác
của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ ñịnh một (01) thành
viên làm Trưởng ban.
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Cổ ñông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu
bầu vào với nhau ñể ñề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
Mục 2.

Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ ñến dưới 10% số cổ
phần

có

quyền

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng ñược ñề cử
một thành viên; từ 10%

ñến dưới 30% ñược ñề cử hai

thành viên, từ 30% trở lên ñược ñề cử ñủ số ứng cử viên.

- Các cổ ñông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của
từng người lại với nhau ñể ñề cử các ứng viên Ban kiểm
soát. Cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông nắm giữ từ 5% ñến
dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ñược ñề
cử một (01) ứng viên; từ 10% ñến dưới 30% ñược ñề cử
tối ña hai (02) ứng viên; từ 30% ñến dưới 40% ñược ñề
cử tối ña ba (03) ứng viên; từ 40% ñến dưới 50% ñược

Bổ sung và sửa
ñổi theo TT
121/2012/TTBTC

ñề cử tối ña bốn (04) ứng viên; từ 50% ñến dưới 60%
ñược ñề cử tối ña năm (05) ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông
qua ñề cử và ứng cử vẫn không ñủ số lượng cần thiết,
Ban kiểm soát ñương nhiệm có thể ñề cử thêm ứng cử
viên hoặc tổ chức ñề cử theo cơ chế ñược công ty quy
ñịnh tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban
kiểm soát ñương nhiệm ñề cử ứng viên Ban kiểm soát

Bổ sung theo TT
121/2012/TTBTC

phải ñược công bố rõ ràng và phải ñược ðại hội ñồng
cổ ñông thông qua trước khi tiến hành ñề cử.

ðiều 45. Báo cáo
thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo
các quy ñịnh của pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán.

Bổ sung ðiều
khoản này theo
ðiều lệ mẫu TT
21/2012/TT-BTC
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2013

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội ñồng Quản trị kiêm Tổng Giám ñốc
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-

Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ phần ðầu tư & Thương Mại
DIC ñược ðại hội ñồng cổ ñông chính thức thông qua ngày 04/04/2008;

-

Căn cứ vào thâm niên gắn bó với Công ty từ những năm ñầu thành lập cho ñến nay
của ông Nguyễn ðức Hải. ðồng thời với cương vị Chủ tịch HðQT, ông ñóng vai trò
quyết ñịnh trong việc ñưa ra những ñịnh hướng chiến lược phát triển Công ty, tập hợp
và phát huy sức mạnh tập thể của các thành viên HðQT, thực hiện tốt chức năng ñối
nội, ñối ngoại góp phần nâng cao uy tín vị thế của Công ty. Với cương vị Tổng Giám
ñốc, ông luôn thực hiện tốt chức năng chỉ ñạo, ñiều hành kinh doanh, sản xuất góp
phần quan trọng trong việc nâng tầm mô của công ty, từ doanh nghiệp nhỏ trở thành
một trong những doanh nghiệp dẫn ñầu trong việc sản xuất ngói màu và uy tín hàng
ñầu cung ứng hàng clinker trong nước và nước ngoài.

ðể thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và ñầu tư năm 2013, ñảm bảo
cho Công ty hoạt ñộng ổn ñịnh và phát triển bền vững theo ñúng ñịnh hướng chiến lược ñã
ñề ra Hội ñồng Quản trị kính trình ðại hội ñồng Cổ ñông thông qua chức danh Chủ tịch Hội
ñồng Quản trị ñồng thời là Tổng Giám ñốc của Công ty.

Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua.
TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt

DƯƠNG ðÌNH THÁI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
Số: ……-2013/TT. DIC-Intraco
Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2013.

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: Lựa chọn ñơn vị kiểm toán năm 2013; Quyết toán thù lao HðQT, BKS năm
2012 và Mức thù lao HðQT, BKS năm 2013.
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ñược Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ vào ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ ðầu tư & Thương Mại DIC
ñược ðại hội ñồng cổ ñông chính thức thông qua ngày 04/04/2008.

Hội ñồng Quản trị trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua những nội dung như sau:
1. Lựa chọn ñơn vị kiểm toán năm 2013:
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC kính trình ðại hội ñồng cổ
ñông thường niên năm 2013 xem xét và thông qua về việc “Ủy quyền cho HðQT lựa
chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách ñược Bộ Tài chính cho phép kiểm toán
những Công ty niêm yết, ñể kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công
ty Cổ phần ðầu tư và Thương mại DIC”.
2. Quyết toán thù lao, chi phí hoạt ñộng của Hội ðồng Quản Trị và Ban Kiểm soát
năm 2012:
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông ngày 12/05/2012, thông qua mức chi thù
lao HðQT, BKS năm 2012 là 500 triệu ñồng. Tuy nhiên, tính ñến ngày 31/12/2012,
quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt ñộng của HðQT và BKS là: 339.503.700 ñồng.
3. Thông qua mức thù lao Hội ñồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2013:
Mức thù lao của HðQT và BKS trong năm 2013 là 350 triệu ñồng.
Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét và thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên
- HðQT, BKS, TGð
- Lưu vt.

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ðỨC HẢI
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