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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ                     Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ 

sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 

Đầu tư và khoáng sản AMD Group số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 29/06/2017 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 

Group, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và 

Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 

2017 của Hội đồng quản trị. (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT 

ngày 27/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty). 

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 

01/2017/BC-BTGĐ ngày 27/06/2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty). 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại 

Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 2706/2017 của Ban Kiểm soát Công ty). 

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình 

số 01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này). 

5. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và 

phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (Nội dung chi tiết tại Tờ trình 

số 04/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này). 
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6. Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật và các vấn đề liên quan 

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị 

quyết này). 

7. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã 

được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Nội dung 

chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này). 

8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 

2017 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm 

Nghị quyết này). 

9. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 

năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 

06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này). 

10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2017 của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 

đính kèm Nghị quyết này). 

11. Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được tiến hành các giao 

dịch mua thêm cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện thủ 

tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông 

này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai 

theo quy định pháp luật (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 

27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này). 

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị 

quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 

đính kèm Nghị quyết này). 

13. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 

và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty gồm các 

Ông/Bà có tên sau đây: 

-   

-    

-  

-   

-   

-   

14. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 và 

bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty gồm các Ông/Bà 

có tên sau đây: 

- Bà   

- Bà   
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- Bà   

Điều 2: Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 

Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Cổ đông Công ty; 

- UBCKNN; 

- SGDCK HCM; 

- Lưu VP. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TIC̣H HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 Nguyễn Tiến Đức 

 

 


