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TỜ TRÌNH  

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

   Công ty CP Đầu tư và khoáng sản AMD Group 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường 
niên năm 2017 biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

I. 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 

1. Báo cáo kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) đã được công bố thông tin 
theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Năm 
2016, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh sau: 

Chỉ tiêu 

(1) 

Kế hoạch 

(VNĐ) 

(2) 

Thực hiện 

(VNĐ) 

(3) 

Tỷ lệ hoàn 
thành 

(4) = (3)/(2) 

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

1.250.150.000.000 1.445.628.914.014 115,5% 

Lợi nhuận trước 
thuế 

70.536.500.000      58.342.764.674 83% 

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 

Dựa trên kết quả kinh doanh 2016, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các Quỹ 
và sư dụng lợi nhuận sau thuế như sau: 

TT Các chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) 

1.  Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế năm 2016 
(Theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm 
toán) 

58.342.764.674 

2.  Thuế TNDN hiện hành (Theo BCTC hợp nhất 
năm 2016 đã được kiểm toán) 

14.941.115.047 

3.  Lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2016 43.401.649.627 

4.  Giảm khác Lợi nhuận trong năm 2016       96.000.000 

5.  Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016 57.349.746.022 

6.  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016  

 Cổ tức 2016 (Do đang trong giai đoạn tập 
trung đầu tư nên lợi nhuận sẽ không chia và 

0 



được giữ lại để đầu tư) 

 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 2.165.282.481 

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) 1.299.169.489 

 Quỹ đầu tư phát triển (5%) 2.165.282.481 

7.  Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ để 
chuyển qua năm sau  

37.675.915.176 

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN 
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017: 

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ 
tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017 như sau:  

Chỉ tiêu Thực hiện năm 
2016 (VNĐ) 

Kế hoạch 2017 
(VNĐ) 

Tăng trưởng 

Doanh thu hợp nhất 1.445.628.914.014 1.500.000.000.000 3,63% 

Lợi nhuận trước thuế 58.342.764.674 70.000.000.000 0,77% 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 

Nội dung Tỷ lệ trích lập năm 2017 

Cổ tức dự kiến 0% 

Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức:  

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% 

Quỹ đầu tư phát triển 5% 

III. THÔNG QUA VIỆC PHÊ DUYỆT THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (“BKS”). 

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2016: 

-  Số lượng thành viên HĐQT năm 2016 là 05 thành viên;  

-  Số lượng thành viên BKS năm 2016 là 03 thành viên; 

-  Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là:  288.000.000 đồng. 

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 đã thực hiện 
đúng theo mức chi trả đươc̣ phê duyêṭ tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2017: 

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 
2017 như sau: 

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu đồng/tháng; 

- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu đồng/người/tháng; 

- Thù lao cho Trưởng BKS là: 3 triệu đồng/tháng; 

- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu đồng/người/tháng. 

 



IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH NĂM 2017 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các 
Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm 
toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên 
nghiệp, nguồn lực và chi phí. 

V. 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 

1. 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. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến 
việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ. 

VI. ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC 
THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết 
đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc ban hành văn bản, triển 
khai thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để đạt được các mục tiêu và kế 
hoạch đề ra trong năm 2017). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan 
đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm 
quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà 
không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên 
(nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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