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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

 NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 

Số          /2021/NQ-TTE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2021 
 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2021; 

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng 

Trường Thịnh; 

- Căn cứ Biên bản họp số    /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày …. /… /2021 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty 

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao năm 

2021 

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền Hội 

đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách 

sau: 

- Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương. 

- Công ty TNHH CPA VIETNAM. 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 
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Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau: 

                                                                                                       Đvt: triệu đồng 

STT Nội dung 

Kế hoạch năm 2021 
Thực 

hiện 

năm 

2020 

Tỷ lệ % 

KH2021/

TH2020 Riêng 
Hợp 

nhất 

1 Sản lượng điện (triệu kwh) 61 120 98 122% 

2 Doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ 72.148 151.508 112.924 135% 

 3 Giá vốn bán hàng 34.334 71.003 66.461 107% 

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv 37.814 80.505 46.463 174% 

5 Doanh thu hoạt động tài chính - - 43 - 

6 Chi phí hoạt động tài chính 22.350 61.349 71.057 86% 

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.147 4.922 4.647 106% 

8 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.317 14.234 (29.198) - 

9 Tổng lợi nhuận trước thuế 12.317 14.234 (30.538) - 

10 Chi phí thuế TNDN  3.477 4.790 - - 

11 Lợi nhuận sau thuế TNDN 8.840 9.443 (32.712) - 

12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 442 472 10 4.720% 

13 Cổ tức - - - - 

 

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên 

Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung 

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và 

Quy chế quản trị nội bộ 

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng 

số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua 

công khai 

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu 

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng 

vốn điều lệ. 
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Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận: 

- Các Cổ đông: (để b/c); 

- Lưu HĐQT; 

- Lưu VT. 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

ĐINH XUÂN HOÀNG 

 

 

 

 


