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NGHỊ QUYẾT  
 

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
 

                              TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI 
                                      ---------------------------------------------- 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội        

( “ Tổng công ty”); 
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 

tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2013;  
     

                   ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 
 

                             TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI 
2 

                                                  QUYẾT NGHỊ  
 

I- Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm  : 

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012  và kế hoạch SXKD 
năm 2013 . 

2. Báo cáo công tác đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư 2013. 
     3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012   
     4. Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2012: 
 

TT Đối tượng phân phối ĐVT Số tiền Tương đương 

1 Tổng lợi nhuận sau thuế Đồng 25.013.480.081  12.2 %Vốn Điều lệ

2  Chi cổ tức 12% “ 24.600.000.000 98% LN sau thuế 

3  Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất “ 413.480.081  2% LN sauthuế 
 

 
II- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013: 
 

TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2013  

1 Vốn Điều lệ Triệu đồng 205 000

2 Doanh thu “ 729 300 

3 Lợi nhuËn trước thuế “ 39 000

4 Lao động Người 1 020

5 Thu nhập bq (ng/thg) đồng 4 500 000

6 Cổ tức % / VĐL 14
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III-  Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về lô đất xây dựng trụ sở TCT. 

Thông qua việc bàn giao 3000 m2 đất thuộc dự án TimesCity tại phường Mai Động,  

quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội cụ thể  : 

 + Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội (Hanosimex) sẽ nhận lô đất bàn giao : diện 

tích = 2.575 m2, vị trí : lô đất số 11 (theo bản vẽ) là đất trống , không có công trình phụ 

trợ, nhà tạm…, không tranh chấp để làm trụ sở văn phòng làm việc. Sau khi nhận bàn 

giao đất, Công ty CP phát triển Nam Hà Nội sẽ hỗ trợ Hanosimex tiến hành xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên chủ sử dụng là Tổng công ty CP dệt may 

Hà Nội ( Hanosimex ) với chức năng xây dựng văn phòng làm việc .  

 + Ngoài diện tích trên, phần diện tích 425 m2 còn lại được Công ty CP bất động sản 

dệt may Việt Nam (VinatexLand) đền bù bằng tiền theo đơn giá đất hỗ trợ đền bù : 

         723.728.000.000 đồng /14.6 ha = 4.957.000đ/m2, giá trị đền bù 425 m2   bằng 

tiền : 2.106.725.000 đồng ( Hai tỷ một trăm linh sáu triệu bẩy trăm hai năm đồng ) 

IV- Thông qua kết quả kiểm phiếu Bầu HĐQT và Ban KS Tổng công ty nhiệm kỳ 

2013 -2018 . 

 1. Kết quả bầu HĐQT Tổng Công ty  : 

   1.1 Ông Trần Quang Nghị - Số phiếu bầu : 22.880.500 phiếu  - chiếm tỉ lệ 137.08% 

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

   1.2 Ông Dương Khuê - Số phiếu bầu : 15.874.500 phiếu  - chiếm tỉ lệ 95.11% Tổng 

số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

   1.3 Ông Hoàng Minh Khang - Số phiếu bầu : 14.142.600 phiếu  - chiếm tỉ lệ 84.73% 

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

   1.4 Ông Nguyễn Song Hải - Số phiếu bầu : 13.864.500 phiếu  - chiếm tỉ lệ 83.07% 

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp. 

 * Với kết quả trên Các Ông trong danh sách trên đã trúng cử Hội đồng quản trị Tổng 

Công ty CP Dệt may Hà nội nhiệm kỳ 2013 – 2018.  

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát Tổng Công ty : 

  2.1 Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Số phiếu bầu : 16.873.900 phiếu  - chiếm tỉ lệ 

101.1% Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

   2.2 Bà Chu Thị Vân Anh - Số phiếu bầu : 16.873.900 phiếu  - chiếm tỉ lệ 101.1% 

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

   2.3 Ông Tạ Quang Ngọc - Số phiếu bầu : 16.324.600 phiếu  - chiếm tỉ lệ 97.81% 

Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.  

 * Với kết quả trên các Ông ( bà ) trong danh sách trên đã trúng cử Ban kiểm soát 

Tổng Công ty CP Dệt may Hà nội nhiệm kỳ 2013 – 2018.  
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V- Thi hành nghị quyết :  

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. 

Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành và tất cả các cổ đông của Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt may Hà nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./. 

 

  
 
 

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
  
                         (Đã ký) 
 
  
                 Trần Quang Nghị  
 

  
. 
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