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CÔNG TY 
CỔ PHẦN ANI 

Số: 01/2018/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018. 

 
TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 
“Về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thảo luận và thông qua” 

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm vụ SXKD năm 2018, HĐQT xin 
trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông như sau: 
1. Ba nội dung kèm chi tiết trình ĐHĐCĐ bao gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; 
Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; 
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017: 

Stt Nội dung 
Thành tiền 

(đồng) 
1 Lợi nhuận chưa phân phối (năm 2016 và năm 2017) 57.674.632.711 

1.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 41.571.159.804 
1.2 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 16.103.472.907 
2 Phương án phân phối lợi nhuận  

2.1 Chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt (10%) 15.999.715.000 
2.2 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%) 39.999.280.000 
2.3 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 1.175.637.711 
2.4 Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi  500.000.000 

 

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018: 

Stt Chức danh Đvt Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 

I Thù lao 103 đ 216.000 216.000 
1 Hội đồng quản trị 103 đ 168.000 168.000 
2 Ban Kiểm soát 103 đ 48.000 48.000 
II Thưởng 103 đ 0 (*) 

 Tổng cộng 103 đ 216.000  

(*) Là mức thù lao tối đa chi trả. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh (như trên) của Công ty hoàn thành > 100% Kế hoạch thì thù lao 
của HĐQT, BKS chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.   
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4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 
HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2018. 

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2018 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 
2018 

1 Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)] 103 đ 455.983.771 

2 Lợi nhuận sau thuế  103 đ 55.846.549 

3 Cổ tức 103 đ 10% 

4 Tổng giá trị đầu tư 103 đ 416.000.000 

6. Chấp thuận cho Công ty TNHH ANZA nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn 
đến sở hữu trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai. 

HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty TNHH ANZA nhận 
chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn SIC nhưng không vượt quá 
51% mà không phải thực hiện chào mua công khai. 

7. Thông qua giao dịch chuyển nhượng Dự án Riverside 
HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung liên quan đến giao 

dịch chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside cụ thể như sau: 
7.1.  Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Quốc tế An Vui. 
7.2. Giá và hình thức chuyển nhượng:  
(1) Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo hiện trạng.  
(2) Giá chuyển nhượng: Giá Chuyển Nhượng bao gồm: (i) Giá trị thực nhận; (ii) 

Tiền Sử Đụng đất phải nộp theo thông báo; và (iii) Các Chi phí đầu tư (nếu có 
phát sinh) của Bên nhận chuyển nhượng đầu tư vào Dự Án sau khi hai bên ký 
kết Thỏa Thuận, chi tiết:   

 (i) Giá Trị Thực Nhận (“Giá trị Thực Nhận”): 280.529.000.000 VNĐ (Hai trăm 
tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng), trong đó:  

   Số tiền 237.500.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu 
đồng chẵn) giá trị quyền phát triển Dự Án bao gồm: quyền sử dụng đất, tiền 
sử dụng đất mà Công ty đã nộp, chi phí đầu tư dở dang và toàn bộ các chi 
phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế qui hoạch đã 
thực hiện theo đúng hiện trạng đến thời điểm hiện tại.  

   Số tiền 43.029.000.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ không trăm hai mươi chín 
triệu đồng) số tiền mà Công ty phải hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Quốc 
tế An Vui theo Hợp đồng liên kết đầu tư ngày 08/09/2008). 

 (ii) Tiền Sử dụng đất phải nộp cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền (“Tiền 
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Sử Dụng Đất”) theo Thông báo đóng tiền sử dụng đất. Toàn bộ Tiền Sử Dụng Đất 
mà Công ty cổ phần ANI phải nộp theo thông báo do bên nhận chuyển nhượng 
thanh toán thông qua việc chuyển khoản vào Tài Khoản Đồng Sở Hữu trước 07 
(bảy) ngày kể từ ngày đến hạn nộp tiền theo quy định. 

 (iii)  Chi Phí Đầu Tư vào Dự Án của Bên nhận chuyển nhượng (“Chi Phí Đầu 
Tư”) bao gồm các chi phí đầu tư vào Dự Án phát sinh sau ngày ký Thỏa Thuận 
này cho tới ngày Các Bên ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Dự Án. Chi phí này do 
Bên Nhận Chuyển Nhượng chi trả. 

 (iv) Thuế GTGT trong trường hợp pháp luật có quy định. 
(3) Trong quá trình chuyển nhượng Dự án, giao HĐQT, Tổng giám đốc phê 

duyệt và triển khai các thủ tục pháp lý phù hợp theo quy định của Pháp luật 
để hoàn tất chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản của Dự án sang cho Đối 
tác nhận chuyển nhượng. 

8. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp 
đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty: 

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như 
kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua giao quyền cho 
HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của 
Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung: 

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự 
án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty; 

- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; 
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 
năm 2016 của công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty; 

- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận 
chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty (Dự án KDC Đan 
Phượng Hồng Thái; Dự án KDC Nhơn Trạch) và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa 
chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và 
các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký 
kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong 
quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan. 

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT 
 Ngày 12/01/2018 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT 
của Ông Nguyễn Đình Hiền với lý do cá nhân; Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Doanh 
nghiệp; Điểm b, Khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ 
xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn 
Đình Hiền. 

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS 
 Ngày 12/01/2018 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ trưởng 
BKS của Ông Vũ Duy Hoàng với lý do cá nhân; Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật 
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Doanh nghiệp; Điểm b, Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty trình 
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông 
Vũ Duy Hoàng. 

11. Thông qua danh sách bầu cử HĐQT Công ty 
 HĐQT Công ty đã có thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 12/01/2018 gửi các cổ 
đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu 
làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó số lượng được bầu bổ 
sung làm thành viên HĐQT là 01 người.  
 Thông tin của các ứng viên đã được đăng trên trang Website của Công ty. Đề 
nghị cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên để HĐQT trình Đại hội chốt danh sách ứng 
viên để Đại hội bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

12. Thông qua danh sách bầu cử BKS Công ty 
 HĐQT Công ty đã có thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 12/01/2018 gửi các cổ 
đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHĐCĐ bầu 
làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó số lượng được bầu bổ 
sung làm thành viên BKS là 01 người.  
 Thông tin của các ứng viên đã được đăng trên trang Website của Công ty. Đề 
nghị cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên để HĐQT trình Đại hội chốt danh sách ứng 
viên để Đại hội bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ 

nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 và năm 2017 theo Tờ trình số 02/TT-
ĐHĐCĐ ngày 17/01/2018 của HĐQT. 

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình 
ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./. 

Trân trọng cảm ơn! 
  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Đặng Quang Đạt 


