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CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN E XIM – EXIMLAND
STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

08h00 – 08h30

Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

2

08h30 – 08h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Diễn văn khai mạc Đại hội.
Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.

3

08h45 – 08h50

Thông qua chương trình Đại hội

4

08h50 – 09h00

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.
iới thiệu Ban thư ký Đại hội.

5

09h00 – 09h30

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch
kinh doanh năm 2014

6

09h30 – 09h40

Báo cáo của Ban kiểm soát

7

09h40 – 10h30

Thông qua các Tờ trình:
 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.
 Tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
 Tờ trình kế hoạch ni m ết cổ phiếu Công t l n Sàn giao
dịch ch ng khoán.
 Tờ trình ủ qu ền cho HĐQT qu ết định hoạt động kinh
doanh dịch vụ bất động sản.
 Tờ trình hủ phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
năm 2013.
 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành vi n HĐQT
nhiệm kỳ 2010-2014.
 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành vi n Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2010-2014.
Phần bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

8

10h30-10h45

Giải lao

9

10h45 – 11h10

Thảo luận – công bố kết quả bầu cử TV HĐQT và Ban kiểm soát

10

11h10 – 11h25

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

11

11h25 – 11h30

Tổng kết bế mạc Đại hội
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

DANH MỤC
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

--------------------------1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Bất động
sản E Xim.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Bất động sản E Xim.
3. Báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính 2013 của Công ty CP Bất
động sản E Xim.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản E Xim.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuân năm 2013.
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2014.
8. Tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
9. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch ch ng khoán.
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT qu ết định hoạt động kinh doanh dịch vụ bất
động sản.
11. Tờ trình hủ phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013.
12.Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014
13.Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2014
------------------------------------
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BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ 2013
- Kinh tế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn, do đó tiếp tục ảnh hưởng đến kinh
tế - xã hội nước ta. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số
01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số
02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị
trường, giải quyết nợ xấu.
- Tổng sản phẩm trong nước ( DP) năm 2013 ước tính tăng 5,42%. M c tăng trưởng
năm na tu thấp hơn mục ti u tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn m c tăng 5,25% của
năm 2012 và có tín hiệu phục hồi. Trong khi đó lạm phát trong năm 2013 nằm trong
khoảng 6,04%.
- Trong năm 2013, các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết như : hàng tồn kho ở
m c cao, s c mua yếu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở m c cao, nhiều doanh nghiệp
phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể... điều này gây áp lực lớn cho
sản xuất kinh doanh. Đối với bất động sản, năm 2013 được nhận định là năm khó
khăn nhất, kể từ năm 2008 đến nay. Nổi cộm là những vấn đề về hàng tồn kho, nợ
xấu bất động sản đã làm mất tính thanh khoản của thị trường bất động sản. Tuy
nhiên vào thời điểm cuối năm 2013 tình hình bất động sản đã có những diễn tiến
tích cực, cụ thể:
- Giá trị hàng tồn kho bất động sản tính đến cuối năm còn khoảng 94.458 tỉ đồng,
giảm 26,5% so với đầu năm, chủ yếu ở phân khúc căn hộ vừa và nhỏ. Cơ cấu sản
phẩm bất động sản đã có chu ển biến theo hướng phục vụ nhu cầu thực tế của
người dân, đồng thời giá nhà hiện na đã giảm nhiều từ 10-30% so với thời điểm
năm 2008. Lượng giao dịch thành công trên thị trường cũng dần tăng, nhất là trong
các tháng cuối năm ở phân khúc các căn hộ có diện tích nhỏ, giá rẻ.

- Theo báo cáo kết quả giải ngân gói 30.000 tỷ, tính đến hết tháng 01/2014, các ngân
hàng đã cam kết cho va đối với 2.246 khách hàng với tổng số tiền đạt 2.324,3 tỷ
đồng. Trong đó, đã giải ngân cho 2.218 khách hàng với tổng dư nợ 1.068,5 tỷ đồng.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
1. Đ

C

- Mặc dù nền kinh tế và tình hình thị trường bất động sản có những dấu hiệu tích cực
nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp
bất động sản. Trong bối cảnh đó, Công t
imland cũng không tránh khỏi những
tác động ti u cực ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công t . Đến nay, Công ty
nhận thấ để tồn tại và phát triển cần phải căn c vào tiềm lực của mình, đồng thời
tìm ra phân khúc thị trường có triển vọng, phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế
của xã hội song song đó phải chấp nhận m c lợi nhuận hợp lý để giá thành sản
phẩm được thị trường chấp nhận.
- Từ những nhận định tr n, Công t
imland đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập
trung thu hồi vốn từ các dự án, điều chỉnh kế hoạch triển khai đầu tư. Đồng thời, tìm
kiếm các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường. Mặc khác, Công ty cũng thực hiện
điều chỉnh, cơ cấu, s p ếp lại bộ má nhân sự và tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí
không cần thiết. Công t đã tự điều chỉnh để thích ng kịp thời trong giai đoạn khó
khăn n n đã hạn chế được các tổn thất và từng bước đưa hoạt động Công ty phát
triển hướng bền vững và ổn định.
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- Hiện tại khu căn hộ của dự án 163 Phan Đăng Lưu đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Hiện na , Công t đang tập trung vào việc in cấp giấ C QSDĐ cho người dân.
Dự kiến năm 2014 s hoàn thành việc cấp sổ hồng cho các hộ dân nhằm sớm thu
được khoản tiền 5% còn lại.
- Đã hoàn tất nghiệm thu, hoàn công và kiểm toán công trình.
- Đã tiến hành bàn giao tầng trệt cho Tổng công t thương mại Sài Gòn (Satra).
- Đã cơ bản hoàn tất việc đàm phán với đối tác v/v cho thuê toàn bộ khu thương mại.
Để thực hiện hợp đồng cho thuê với đối tác, hiện na
imland đang làm việc với
Công ty Satra để thương thảo thuê lại mặt bằng tầng trệt và di dời Satra Food.
2.2. C o ố TI XIM (376 Đ ệ B ê P

, Q.10)

- Vừa qua, thực hiện chủ trương của HĐQT, Công t đã tiến hành xin chuyển đổi
công năng của dự án sang bệnh viện điều trị trong ngày. Tuy nhiên, do áp lực về
vấn đề giao thông trong nội thành, UB D Tp. HCM đã không đồng thuận. Do đó
imland đã được HĐQT cho phép thực hiện lại phương án đầu tư với công năng là
Văn phòng, thương mại, dịch vụ cho thu và căn hộ.
- Đang thực hiện các thủ tục pháp lý thực hiện dự án cao ốc Văn phòng, Thương mại,
Dịch vụ và căn hộ.
- Vốn điều lệ Công ty TIEXIM là 36 tỷ trong đó

imland tham gia 71% .

2.3. K

â

ư

(18

, Q.9)

- Công t
imland đã ký văn bản thỏa thuận với đối tác v/v chuyển nhượng QSD đất
tại dự án 18ha, Quận 9 với nội dung sau:
o Eximland chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở của dự án.
o Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tính trên cở sở đơn giá đất tự nhiên
3.500.000đ/m2 (đã bao gồm VAT).
o Eximland vẫn tiếp tục làm chủ đầu tư dự án để thực hiện các thủ tục đầu tư của
dự án cho đến khi có đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng, thì Eximland s ký
hợp đồng chuyển nhượng QSĐ đất ở.
o Để sớm tiến hành chuyển nhượng và thu hồi vốn, imland đã phối hợp với đối
tác thực hiện các công việc như thiết kế QH 1/500, xin Giấy phép QH, thi công
mới và di dời Đình Thần Tân Thiện ra khỏi dự án, Thẩm định giá khu đất…
2.4. K

â
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- Công t Hocin đang lập thủ tục để in UB D được thực hiện dự án với qui mô dự
án 6,6 ha và thực hiện dự án theo Nghị định 71/CP - tiến hành đền bù xong cho
người dân rồi làm thủ tục thực hiện dự án. Sản phẩm của Dự án dự kiến s được
phục vụ nhu cầu Nhà ở cho người có thu nhập thấp.
- Hiện đã bán 5447,5 m2 đất ngoài ranh đất 6,6 ha với giá 650.000 V Đ/m2 với tổng
số tiền thu được là 3.540.875.000 V Đ.
- Số vốn thực góp của
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imland tại Công t Hocin đến na là 28,638 tỷ đồng.
ị
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Trong năm 2013, do tình hình bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, Sàn giao dịch chủ
yếu thực hiện dịch vụ pháp lý nhà đất cho khách hàng, thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho
các hộ dân tại dự án 163 Phan Đăng Lưu, dự kiến đầu năm 2014 s hoàn tất.
3.2. C
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:

ăm 2013, Công t
ima dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế là 605 triệu đồng và m c
chia cổ t c là 20% trên vốn điều lệ.
3.3. Công ty G-land:
Qua nghiên c u hoạt động kinh doanh của Công ty G-land, các dự án đang đầu tư của
Công ty nằm ở địa bàn xa thành phố, rất khó để theo dõi và quản lý. Do đó, imland đã
trình HĐQT in được thoái vốn với giá chuyển nhượng dự kiến 10.000/CP và thực hiện
trong năm 2014.
3.4. Kinh doanh khác:
- Đã nhận chuyển nhượng 07 tài sản với tổng giá trị chu ển nhượng là 871 tỷ đồng.
Ban điều hành đang tập trung để thực hiện việc chuyển nhượng các tài sản nà
trong năm 2014, dự kiến m c lợi nhuận là 4.1 tỷ đồng.

- Đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 25% cổ phần còn lại của Công ty Eximland tại
công ty Saigon Exim với giá trị chuyển nhượng là 75 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 27,5 tỷ
đồng.
- Tòa nhà 179EF CMT8 (1 trệt, 1 lửng, 8 tầng lầu) ngoài diện tích làm văn phòng
imland, Công t đã tận dụng cho thu phần diện tích còn lại và vị trí đặt bảng
quảng cáo nhằm giảm bớt chi phí hoạt động. Doanh thu đạt 2,68 tỷ đồng trong năm
2013.
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- Về nhân sự: Tính đến 31/12/2013 tổng số CB V của Công t là 23 người. Trong
đó, 74% CB V có trình độ từ trung cấp, đại học trở lên.
Số LĐ

Bộ phận

Trình độ chuyên môn
Trên
ĐH

Đại Học

CĐ, TC

Ban Tổng giám đốc

03

01

02

Phòng KH-ĐT

04

01

03

Phòng TC-KT

03

02

01

Phòng HC-NS

10

03

01

Ban điều hành dự án

01

Sàn D BĐS

02

TỔNG CỘNG

23

Khác

06

01

02

01

01

11

04

06

- Trong bối cảnh tình hình kinh doanh còn khó khăn, nguồn kinh phí cho hoạt động
đào tạo và các phúc lợi như thưởng lễ tết, nghỉ mát còn hạn chế, tu nhi n, năm
2013 Công ty vẫn đảm bảo việc thực hiện đầ đủ các qu định của pháp luật đối với
người lao động như: Tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tổ ch c khám
s c khỏe định kỳ. goài ra, Công ty còn phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các
chính sách phúc lợi khác theo đúng tinh thần thỏa ước lao động tập thể: quan tâm hỗ
trợ CB V vào các ngà lễ lớn, kỷ niệm trong năm.
- Về tổ ch c bộ má : tính đến ngày 31/12/2013 Công ty có:
 03 phòng ch c năng, Ban điều hành dự án và Sàn giao dịch BĐS.
 04 Công t con: Công t CP Địa ốc Satra Xim, Công t CP Đầu tư TI –
XIM, Công t CP Đầu tư KC & Đô thị Hóc Môn, Công ty CP Thẩm định giá
E Xim,
 01 Công ty liên doanh, liên kết: Công t CP Bất động sản Tổng hợp.
5. K
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THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH

TH/KH
(%)

I

Doanh thu

33,417,108,802

1

Dự án Exim Golf (5ha)

27,502,500,000

2

Phí dịch vụ môi giới, pháp lý
sàn GD

3

Kinh doanh Bất động sản

4

Phí Tư vấn Quản lý Dự án

5

Cho thu văn phòng 179 F
CMT8

2,680,901,294

6

Lãi hoạt động tài chánh

2,307,707,510

7

Lãi khác

II

Giá Vốn Hàng Bán

10,788,228

Thuế nhà đất tài sản 55A Ng
Chí Thanh

10,788,228

III

Chi phí bán hàng

2

Chi phí quản lý

3

Chi phí tài chính

4

Chi phí khác

5

Hoàn nhập dự phòng

IV

79.41%

12,983,000,000

78.44%

23,647,578,788

29,101,000,000

81,26%

6,090,028,545

7,211,000,000

17,557,550,243

21,890,000,000

80.21%

14,572,766,743 18,169,000,000

80.21%

116,818,179
514,909,091

294,272,728

Chi Phí Hoạ Động

1

42,084,000,000

9,758,741,786
450,627,116
9,560,528,692
419,639,225
(672,053,247)

Lãi Kinh Doanh

1

Lãi trước thuế

2

Thuế TNDN Phải Nộp

3

Lãi sau thuế TNDN

VII

Trích Quỹ T eo Q

Định

2,984,783,500

1

Thù lao HĐQT và BKS (2%)

351,151,000

2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

877,877,500

3

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
(5%)

877,877,500

4

Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)

877,877,500

VIII Lãi Sau Khi Trích Lập Quỹ
Lãi sau trích lập quỹ năm 2013

Lợi nhuận năm 2012 chu ển sang

7.273.351.275

Lợi nhuận sau trích lập quỹ 2013

14.572.766.743

Lợi nhuận sau trích lập luỹ kế đến 31/12/2013

21.846.118.018

Tỷ lệ (%) trên vốn

5,23%

III. NHẬN XÉT:
So với ghị qu ết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2013, Công t đạt được kết quả hoạt
động kinh doanh như sau:
- Lợi nhuận trước thuế 23,648 tỷ đồng so với kế hoạch 29,101 tỷ đồng, đạt 81,26%.
- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ 14,573 tỷ đồng so với kế hoạch 18,169 tỷ đồng, đạt
80,21%
hìn chung, Công t đã có cố g ng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
Tuy nhiên m c độ thực hiên còn hạn chế do một số nguyên nhân :
- Chưa đạt được nguồn thu và lợi nhuận từ dự án
5,442 tỷ đồng)

im arden (kế hoạch lợi nhuận là

- Do chậm trễ trong việc nhận chuyển nhượng các Bất động sản theo đúng kế hoạch
(kế hoạch lợi nhuận là 10 tỷ đồng).
- Chưa khai thác được 5 tầng thương mại tại dự án Satra imland do còn phải chờ
quyết định của Satra về việc cho thuê lại mặt bằng tầng trệt và di dời Satra Food.
Ban Điều hành Công ty Eximland xin nhận thiếu sót trong việc không hoàn thành các
chỉ ti u do ĐHĐCĐ đề ra, tuy nhiên vẫn đảm bảo m c chia cổ t c 5% theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2013. Trong năm 2014 Công t tập trung giải quyết các tồn đọng trong
năm 2013, đồng thời, bằng nỗ lực và quyết tâm của mình s hoàn thành kế hoạch năm
2014 được ĐHĐCĐ thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- HĐQT
- Ban T Đ
- Các Phòng Ban;
- Lưu: HC S.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

ồ

n n

03

n 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG - KINH DOANH NĂM 2014
Tr n cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công t và thực trạng nền
kinh tế cũng như diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian qua, Ban Điều
hành Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh doanh năm 2014 như sau:
Đ

I.

m và nhậ

ịnh tình hình

-

Tình hình kinh tế V : Trong năm 2014 hà nước tiếp tục tập trung vào việc ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu
quả, s c cạnh tranh của nền kinh tế. Tr n cơ sở đó các chỉ ti u chủ ếu trong năm
2014 là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước ( DP) khoảng 5,8% Tốc độ tăng giá
ti u dùng (CPI) khoảng 7%.

-

Tình hình Bất động sản: Tr n cơ sở định hướng kinh tế ã hội n u tr n, dự đoán tình
hình thị trường bất động sản Việt am như sau:
+ Tình hình thị trường bất động sản có u hướng ấm dần lên, thể hiện ở lượng giao
dich tăng nhiều vào cuối năm 2013. Tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn so
với tín dụng chung, niềm tin của khách hàng vào thị trường dần được hồi phục.
+ Việc giảm lãi suất gói 30.000 tỷ đồng từ 6%/năm uống còn 5%/năm tạo tín hiệu
tốt cho người mua nhà, doanh nghiệp và cả thị trường. Đầu năm 2014, hà nước
đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh việc giải ngân như mở rộng đối tượng cho vay,
đơn giản hoá thủ tục, tăng th m số lượng Ngân hàng tham gia. Với các giải pháp
n u tr n được thực hiện một cách đồng bộ, thì gói 30.000 tỷ s hỗ trợ cho đối
tượng vay mua nhà ở sớm được giải ngân, đáp ng nhu cầu của người dân đang
khó khăn về nhà ở, đồng thời s thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản.
+ Cơ cấu hàng hoá bất động sản đã được điều chỉnh sát với nhu cầu thị trường, tăng
nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, hướng tới nhu cầu
của số đông người dân trong xã hội. Cụ thể cả nước hiện có 57 dự án đăng ký
chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, 62 dự án đăng ký điểu chỉnh cở
cấu căn hộ….

Tr n cơ sở những khó năm 2013 cơ bản vẫn chưa được giải quyết, dự đoán u thế
của thị trường bất động sản 2014 vẫn còn khó khăn. “Diễn biến thị trường dự kiến s theo
xu thế giảm dần khó khăn từng chút một và phụ thuộc vào sự ổn định vĩ mô của nền kinh
tế”

II.

Mục tiêu hoạ

ộng

1.

iải qu ết d t điểm các dự án đã đưa vào kế hoạch năm 2013 nhưng vẫn còn tồn
đọng nhằm thu hồi vốn, bao gồm:

-

Dự án im arden (18ha Q9): tiếp tục hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện chu ển
nhượng toàn bộ dự án.

-

Dự án Satra imland (163 Phan Đăng Lưu, Phú huận): mua 5 tầng thương mại để
cho đối tác thu hoặc chu ển nhượng lại cho đối tác để thu hồi phần vốn góp.

-

Công t Cổ phần -land: tập trung tìm đối tác để chu ển nhượng phần vốn góp của
imland tại Công t
-land với giá chu ển nhượng là 10.000đ/CP và tập trung thu
hồi vốn vào cuối tháng 06/2014.

-

Tập trung ử lý nhằm thu hồi công nợ với công t 584 trong năm 2014.

2. Phát triển các dự án phù hợp với xu thế của thị trường như là nhà ở cho người thu
nhập trung bình và thấp, chương trình chỉnh trang đô thị hướng đến đối tượng người
có thu nhập thấp.
3. Tập trung đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích luỹ cho Công ty,
tr n cơ sở có nguồn thu ổn định và có hướng tăng giá trị trong tương lai dẫn đến việc
tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường.
4. Nghiên c u nhận chuyển nhượng lại dự án đang thực hiện, tr n cơ sở đó Công t s
tiếp tục triển khai đầu tư nhằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh chóng
tạo ra lợi nhuận cho Công ty.
III.

K hoạch hoạ

ộ

k

o

1. K hoạch thực hiện các Dự á
1.1. Dự á S r

(163 P

ă

2014
r n khai
Đă

Lư , Q.P ú N

ận):

-

Hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng để thu 5% tiền bán căn hộ còn lại theo
qui định.

-

Về khu thương mại dịch vụ (5 tầng) : tập trung giải qu ết theo hai phương án:
+ Phương án 1: Mua lại toàn bộ 5 tầng thương mại, đồng thời tiến hành hoàn thiện
để cho đối tác thu . Để thực hiện phương án nà
imland đề nghị được vay vốn
để mua và hoàn thiện.
+ Phương án 2: chu ển nhượng lại cho đối tác để thu hồi phần vốn góp.
Để sớm thu hồi vốn nhằm thực hiện các dự án mới và có hiệu quả hơn, imland
tập trung thực hiện phương án 02: chu ển nhượng lại cho đối tác để thu hồi phần
vốn góp.

-

Hoàn tất thủ tục qu ết toán toàn bộ công trình kết thúc vai trò chủ đầu tư của công t
Satra imland. Tr n cơ sở đó s thu hồi toàn bộ vốn đầu tư của Dự án trong năm
2014.

1.2. Dự á 376 Đ ệ B ê P

, Q.10 (C

TI XIM)

Trong năm 2014 tập trung úc tiến các thủ tục để thực hiện dự án và dự kiến s khởi
công â dựng vào quý 04 năm 2014.
1.3. Dự á K

à

Bà Đ

, Hó M

(C

HOCIN)

Thực hiện theo 02 phương án:
-

Phương án 01: Tiếp tục thực hiện dự án với qui mô 6,6 ha theo ghị định 71/CP để
phục vụ nhu cầu hà ở cho người thu nhập thấp.Tuỳ thuộc vào tình hình thị trường,
Công t s tiến hành thỏa thuận bồi thường với người dân th m 3,3 ha đất để sớm
triển khai dự án nhằm thu hồi vốn.

-

Phương án 02 : tiến hành việc phân lô hộ lẻ theo Qu ết định số 19/2009/QĐ-UBND
của UB D Tp.HCM. Với phương án nà việc chu ển nhượng cho người dân có nhu
cầu được dễ dàng và nhanh chóng hơn, sớm thu hồi vốn của dự án.
1.4. V ệ

ồi công nợ v

84

Hiện na Công t 584 còn nợ imland 22 tỷ đồng, tu nhi n do khó khăn về mặt tài
chính, đến na công t 584 chưa thanh toán tiền vốn va và lãi theo thỏa thuận đúng
hạn. Công t 584 đã có văn bản đề nghị gân hàng BIDV hỗ trợ vốn để chu ển công
năng các dự án của Công t 584 sang nhà ở XH, tr n cơ sở đó s thanh toán công nợ
cho imland. Trường hợp Công t 584 không có khả năng thanh toán nợ, imland
s tiến hành thu hồi vốn theo phương th c nhận lại căn hộ để bán và thu hồi vốn trong
năm 2014.
1.5. Dự á

G r e (18

– Q.9)

Thực hiện chủ trương của HĐQT, trong năm 2013 Công t đã ký văn bản thoả thuận
v/v chu ển nhượng toàn bộ dự án và hiện na đang hoàn tất các thủ tục để được cấp
iấ ch ng nhận qu ền sử dựng đất để hoàn tất hợp đồng thu về toàn bộ giá trị
chu ển nhượng. Việc chu ển nhượng dự án nà s mang lại lợi nhuận khoảng 19 tỷ
đồng.
1.6. Dự á

G r e

oạ 2 ạ P ư

P úH

,Q ậ 9

Được chấp thuận của HĐQT, Công t đã tiến hành thu mua khoảng 1,6 ha đất (trong
tổng số diện tích dự kiến là 6 ha) để thực hiện việc phát triển tiểu dự án kề cận dự án
18 ha Quận 9 ( im arden). Công t s tiếp tục mua phần diện tích còn lại nhằm
mục ti u tự thực hiện dự án hoặc chu ển nhượng lại cho đối tác nếu đạt hiệu quả cao.

2. K hoạch phát tri n dự án m i
2.1. Dự á L G

ưN

G

Tự, P.3, Q.10

Trong năm 2013, imland đã có văn bản gởi UB D Q.10 về việc tham gia đầu tư dự
án Tái định cư Lô , Chung cư gô ia Tự, Phường 3, Q.10. Đâ là một dự án nằm
trong chương trình hà ở và hà phục vụ Tái định cư tr n địa bàn Quận 10. Hiện na
imland là một trong số các đơn vị đang được UB D Q.10 ét chọn, và nhiều khả
năng imland s được chọn làm chủ đầu tư. ếu được UB D Q.10 chọn imland
s có cơ hội rất lớn để cùng đồng hành với UB D Q.10 trong chương trình hà ở và
hà Tái định cư tr n địa bàn quận.
2.2. Dự á 1,6

P ư ng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Vừa qua, Công t đã làm việc với Tỉnh Uỷ Hậu iang về việc nhận chu ển nhượng
lại khu đất 1.6ha tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 được qu hoạch làm khu biệt thự
và chung cư. Đâ là dự án có vị trí thuận lợi nằm tr n Xa lộ Vành đai trong, gần cầu
Phú Mỹ, nằm tr n trục đường nối Quận 2, Quận 7, Quận 9 và đi về Bình Chánh đến
các Tỉnh Miền Tâ . Dự án có mật độ â dựng là 50%, trong đó đất biệt thự và nhà
phố là 2.800 m2, đất â dựng Chung cư là 3.360 m2 và còn lại 1.840 m2 là đất
Thương mại Dịch vụ.
ượng lại các dự á

2.3. Tìm ki m và nhận chuy
-

ực hiện

hằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh chóng tạo ra lợi nhuận, vừa qua
imland đã úc tiến làm việc với các đối tác để nhận chu ển nhượng lại các dự án
đang thực hiện. Bước đầu, imland đã nghi n c u và tiếp cận với một số dự án như :
Chung cư tại số 686 Xô Viết ghệ Tĩnh, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Chung Cư An
Phú – An Khánh tại Phường An Phú, Quận 2….

3. K hoạch kinh doanh dịch vụ
3.1. Sàn giao dịch bấ

ộng sản

-

Tổ ch c bộ má Sàn giao dịch theo hướng đảm bảo ti u thụ được các sản phẩm của
các dự án Công t thực hiện, đồng thời, củng cố và mở rộng mảng dịch vụ pháp lý
hiện hữu.

-

ghi n c u phát triển dịch vụ kinh doanh, môi giới đối với các bất động sản hiện
đang có nhu cầu khai thác tại các ngân hàng.
3.2. C

Cổ p ầ T ẩ

ịnh giá E Xim (EXIMA)

-

Hiện na , tỷ lệ vốn của imland chiếm 51% tr n tổng vốn điều lệ của ima là 2,0
tỷ đồng. Theo ghị định số 89/2013/ Đ-CP ngà 06/08/2013 về việc Qu định chi
tiết thi hành một số điều của Luật iá. Trong đó có qu định những tha đổi trong cơ
cấu vốn của các Công t thẩm định giá, theo đó vốn của các tổ ch c góp vốn chỉ
chiếm dưới 35% và người đại diện của thành vi n là tổ ch c phải là thẩm định vi n về
giá và có giấ đăng ký hành nghề.

-

Theo qu định n u tr n, Công t
imland đã rút phần vốn hiện đang đầu tư tại Công
t
ima với giá chu ển nhượng là 12.000 đồng/CP.

3.3. K

o

k á

-

Thực hiện chu ển nhượng các bất động sản đã mua từ
đạt khoảng 4,1 tỷ đồng.

imbank, dự kiến lợi nhuận

-

Tập trung cho thu phần diện tích trống còn lại tại tòa nhà văn phòng imland tại
179 F CMT8, nhằm giảm chi phí hoạt động của Công t . Dự kiến nguồn thu năm
2014 đạt tr n 02 tỷ đồng.

-

goài ra, du trì nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng đối với nguồn tiền nhàn rỗi cũng
như tăng cường dịch vụ quản lý dự án và môi giới bất động sản.

4. K hoạch về Công tác tổ chức bộ máy – Nhân sự
Với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, Công t â dựng cơ cấu tổ ch c bộ
má – nhân sự theo ti u chí tinh gọn, đảm bảo chu n môn nghiệp vụ, đồng thời chuẩn bị
nhân sự cho việc phát triển các dự án s p tới. Dự kiến nhân sự năm 2014 như sau:
STT

Bộ phận

1
2
3
4
5
6

Ban Tổng iám đốc
Phòng HC-NS
Phòng Kế hoạch- Đầu tư
Phòng Tài chính- Kế toán
Ban điều hành dự án
Sàn giao dịch BĐS
Tổng cộng

5. K

oạ

ợ

Số LĐ tại Tha đổi LĐ trong năm
31/12/2013
Tăng
Giảm
03
10
04
03
03
01
01
02
02
23

ậ

ă

Cuối kỳ
03
10
07
04
03
02

06

29

2014

Theo cơ cấu nhân sự và tình hình triển khai đầu tư hoạt động kinh doanh của Công
t , dự kiến tổng chi phí quản lý năm 2014 là 13,9 tỷ đồng, chi tiết như sau:
NỘI D NG

STT

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

1

Chi phí V quản lý

2

Chi phí VL trực tiếp

36.000.000

3

Chi phí đồ dùng văn phòng

60.000.000

4

Chi phí khấu hao TSCĐ

5

Phí, lệ phí

6

Chi phí dịch vụ mua ngoài

3.730.772.727

7

Chi phí bằng tiền khác

1.744.000.000

CỘNG

13.900.944.052

6.728.171.325

1.512.000.000
90.000.000

Với kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư và kinh doanh như tr n,
kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2014 như sau:
NỘI D NG

STT
I

Doanh thu

imland dự

KẾ HOẠCH 2014
916,985,361,964

1

Dự án đầu tư

37,000,000,000

-Dự án

im arden 18ha, Q.9

19,000,000,000

-Dự án

im arden Đ 02, Q.9

18,000,000,000

2

Kinh doanh Bất động sản

3

Phí dịch vụ môi giới, pháp lý sàn D

4

Cho thu văn phòng 179 F CMT8

2,259,000,000

5

Lãi hoạt động tài chánh

5,357,000,000

871,766,634,691
602,727,273

-Lãi khác

5,000,000,000

-Đầu tư
II

357,000,000

G á Vố Hà

Bá

867,650,130,362

iá vốn Bất động sản
Hoạ Độ

14,404,398,597

1

Chi phí bán hàng

503,454,545

2

Chi phí quản lý

3

Chi phí tài chính

IV

Lãi Kinh Doanh

III

C

P

867,650,130,362

13,900,944,052

1

Lãi Kinh Doanh Trước Thuế

2

Thuế T D Phải ộp

3

Lãi Kinh Doanh Sau Thuế

V

Tr

1

Trích Thù lao HĐQT-BKS (2%)

2

Quỹ đầu tư phát triển (5%)

1,366,229,487

3

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)

1,366,229,487

4

Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)

1,366,229,487

VI

7,606,243,261
27,324,589,744

Q ỹ&T ùL o

Lã Cò Lạ S

K

Vốn chủ sở hữu

ệ p áp

Tr

4,645,180,256
546,491,795

Lập Q ỹ

22,679,409,487

417.840.000.000

Tỷ lệ lãi tr n vốn
6. Cá

34,930,833,005

5,43%
ự

ệ

- Thu hồi vốn từ các dự án đã triển khai trong các năm qua, vừa đảm bảo nguồn tiền
mặt để công t s n sàng đầu tư vào dự án mới khi có cơ hội, vừa bảo toàn vốn theo
lãi suất tiền gửi trong thời gian chờ đợi đầu tư.
- Phát triển các dự án phù hợp với xu thế của thị trường như là nhà ở cho người thu
nhập trung bình và thấp, chương trình chỉnh trang đô thị hướng đến đối tượng người
có thu nhập thấp.

- Để thực hiện phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp, Công ty
tập trung tăng cường các biện pháp liên kết và chọn lựa các đối tác để thực hiện dự
án đầu tư vởi chi phí thấp, thích hợp với thi trường, tr n cơ sở đó tăng cường năng
lực cạnh tranh của Công ty.
- Chủ động nghi n c u thị trường, rà soát các dự án tiềm năng, có tỉ lệ sinh lợi cao
trong tương lai để lựa chọn đúng thời điểm tham gia đầu tư hướng đến việc tạo tài
sản tích luỹ cho Công t , hướng đến việc tăng giá trị tài sản cũng như có nguồn thu
ổn định.

Nơi nhận:
- HĐQT
- Ban T Đ
- Các Phòng Ban;
- Lưu: HC S.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF cách mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số:

01 /2014/TTr-HĐQT

TP. Hồ

n

n

03

n 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2013
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn c Luật Doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn c Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn c vào Kế hoạch lợi nhuận trình ĐHCĐ năm 2013 và kết quả hoạt động năm 2013
của Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn c vào Báo cáo kiểm toán năm 2013 của Công ty CP Bất động sản E XIM;
Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản E Xim trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến
phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:
TT

SỐ TIỀN ( ồng)

NỘI DUNG
rư c thu TNDN ă

2013

01

Lợi nhuậ

02

Thu TNDN ă

03

Lợi nhuận sau Thu TNDN ă

04

Trích lập các quỹ

a

Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)

877.877.500

b

Trích quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5% Lợi nhuận sau thuế)

877.877.500

c

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)

877.877.500

d

Trích thù lao HĐQT và BKS (2% Lợi nhuận sau thuế)

351.151.000

05

Lợi nhuậ

ă

06

Lợi nhuậ

ũ k

2013 (2 %

ập chịu thu )
2013

23.647.578.788
6.090.028.545
17.557.550.243
2.984.783.500

2012
ă

n sang
2013

7.273.351.275
21.846.118.018

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2013 là: 21.846.118.018 đồng (tương ng
5,23% Vốn thực góp), Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ chia cổ t c năm 2013 là 5%/Vốn thực
góp (số tiền: 20.892.000.000đồng). Số Lợi nhuận còn lại: 954.118.018đồng được chuyển sang
năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
- Lưu: VT;

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

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 02 /2014/TTr-HĐQT

n

TP. Hồ

n

03

n 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG




ăn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
ăn cứ Đ ều lệ Công ty Cổ phần Bấ động sản E XIM,
ăn cứ Kế hoạch hoạ độn k n doan năm 2014 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN
( r. ồng)

rư c thu TNDN

01

Lợi nhuậ

02

Thu TNDN (22% thu nhập chịu thu )

03

Lợi nhuận sau Thu

a

Tr

ập q ỹ và

34.930
7.606
27.324

ù

o HĐQT & BKS

4.645

 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)

1.366

 Trích quỹ dự trữ bổ sung VĐL (5% Lợi nhuận sau thuế)

1.366

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)

1.366

 Trích thù lao HĐQT và BKS (2 % Lợi nhuận sau thuế)
b

Lợ

ậ

ò

ạ s

r

ập q ỹ &

ù

o

Kế hoạch chia cổ t c ( 5% vốn thực góp)
Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ t c
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
- Lưu: VT

547
22.679
20.892
1.787

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

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số:

03

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

/ 2014 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn c Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn c Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;
Nhằm giúp cho việc công bố thông tin về tình hình tài chính của Công t được
chính xác và minh bạch, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM trình
Đại hội đồng cổ đông em ét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, thỏa mãn các điều kiện sau:
-

Đượ
ê

-

BCKNN

ậ k

ư

ứ

oá

o á

ổ

ứ p á

à

, ổ

ứ

ư

ọ

.

Có

ă

áo áo à

-

ấp

C

và ngoài ư

.

C

oá

p

k

ộ

ệ
ệ

và

ố v

ư
á

ợp ý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
hư tr n
- Lưu: VT;

ố á

ố v
à ổ

ứ

ro

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

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách mạng Tháng 8, P5 Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Số: 04 /2014/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn c Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn c Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;
- Căn c Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công t trong năm 2013
Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo m c chi thù lao cho Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát trong năm 2013 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ
thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:
1/ Báo cáo m c chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:
- Trích thù lao của HĐQT và BKS 2013 (2%): 351.151.000 ồng
- Thực hiện : 300.000.000 đồng.
2/ Kế hoạch trích thù lao của HĐQT và BKS năm 2014:
Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát năm 2014 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
- Lưu;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách mạng Tháng 8, P5,Q3TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: …05…/2014/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ăn cứ Luậ Doan n ệp số 60/2005/Q 11 n
29
n 11 năm 2005;
ăn cứ Luậ c ứn k o n số 70/2006/Q 11 n
29
n 6 năm 2006 v c c văn
bản ướn dẫn;
- Đ ều lệ ổ c ức v oạ độn
Bấ độn sản Ex m
Trong thời gian qua, do tình hình kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, thị trường
ch ng khoán diễn biến không thuận lợi n n kế hoạch ni m ết cổ phiếu của Công t Cổ
phần Bất Động Sản Xim ( imland) chưa thực hiện được như dự kiến. hằm đảm bảo
tuân thủ các qu định pháp luật hiện hành về đăng ký lưu ký ch ng khoán tập trung tại
TTLKCK và kế hoạch đưa cổ phiếu imland ni m ết tr n thị trường ch ng khoán tập
trung trong năm 2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ
trương ni m ết cổ phiếu Công t tr n S DCK và Ủ qu ền cho Hội đồng quản trị thực
hiện các nội dung sau:
1.
i m ết cổ phiếu tr n S DCK tập trung (S DCK Hà ội/TP.HCM hoặc Upcom):
- Loại ch ng khoán niêm yết
: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đăng ký ni m ết : Toàn bộ số cổ phần của Công ty tại thời
điểm đăng ký ni m ết.
- Thời gian thực hiện
: Dự kiến trong năm 2014.
2. Ủ qu ền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
- Quyết định thời gian và S DCK để niêm yết cổ phiếu (SGDCK Hà Nội hoặc
SGDCK TP.HCM hoặc Upcom - trường hợp không đủ điều kiện niêm yết).
- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo qu định có li n quan để triển khai việc đăng
ký lưu ký ch ng khoán tập trung tại TTLKCK và niêm yết cổ phiếu của Công ty
trên SGDCK.
-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
-Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

179 cách mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số:

/ 2014 /TTr - HĐQT

06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hoạt động
kinh doanh dịch vụ Bất động sản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

Căn c Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ ghĩa Việt Nam;

-

Căn c Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim,
Theo Điều 15, khoản 2, điểm l của Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim:

Đại hội đồng cổ đông có qu ền và nhiệm vụ quyết định giao dịch hoặc bán tài sản Công
ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua bán có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản
của công ty và chi nhánh của công t được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán
gần nhất hoặc các dự án đầu tư sử dụng vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty;
Để có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh và nhanh chóng n m b t cơ hội
khi gặp điều kiện thị trường thuận lợi nhằm thực hiện mục tiêu phát triển công ty, Hội
đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
được quyền quyết định đối với hoạt động dịch vụ môi giới, kinh doanh Bất động sản có
giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơ

ận:

- hư tr n
- Lưu:VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách mạng Tháng 8, P5,Q3TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: …07…/2014/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn c Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngà 29 tháng 11 năm 2005
- Căn c Luật ch ng khoán số 70/2006/QH11 ngà 29 tháng 6 năm 2006 và các văn
bản hướng dẫn
Căn c Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua ngày 11/04/2013,
về việc thống nhất phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đồng lên
620.000.000.000 đồng, với mục đích sử dụng để đầu tư â dựng dự án khu nhà ở
Exim Garden tại Phường Phú Hữu, Quận 9, tập trung vào việc thanh toán tiền sử
dụng đất để hoàn thành thủ tục xin cấp giấy Giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất và
các thủ tục pháp lý khác của dự án.
Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi, do đó việc
phát hành tăng vốn điều lệ nhằm để tiến hành đầu tư â dựng dự án khu nhà ở Exim
Garden tại Phường Phú Hữu, Quận 9 mang tính rủi ro cao. Nhằm đảm bảo lợi ích của
các cổ đông và Công t , HĐQT đã qu ết định không tiến hành phát hành cổ phiếu
mà thực hiện việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất dự án im arden cho đối tác
có tiềm lực mạnh về tài chính nhằm thu hồi vốn. Do vậy tại Đại hội đồng cổ đông
năm 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc hủy
phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
-Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách mạng Tháng 8, P5,Q3TP.HCM

HĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: …08…/2014/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ăn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ n ĩa V ệt Nam;
ăn cứ Đ ều lệ Công ty Cổ phần Bấ động sản E XIM;
ăn cứ đơn x n ừ nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũn n
26/4/2013 v đơn x n
từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú ngày 03/3/2014;
- ăn cứ Biên bản họp Hộ đồng Quản trị ngày 09/5/2013 và ngày 03/3/2014;
-

Hội đồng quản trị Công t trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn
nhiệm, bổ nhiệm ch c danh thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 2010- 2014 như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm ch c danh thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 20102014 đối với ông Phạm Hữu Phú. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2014.
2. Thông qua việc miễn nhiệm ch c danh thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 20102014 đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày
09/5/2013.
3. Thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 s p kết thúc, do đó HĐQT
đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung th m 01 thành vi n HĐQT và thông qua số
lượng thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 là 06 thành viên.
HĐQT đề cử ông Nguyễn Hữu Thành làm thành vi n HĐQT nhiệm kỳ 20102014 và giữ ch c danh Chủ tịch HĐQT. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày
03/3/2014. (Đính kèm tóm t t sơ ếu lý lịch)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
-Lưu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách mạng Tháng 8, P5,Q3TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: …09…/2014/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm và bầu sổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2014
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

ăn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội chủ n ĩa V ệt Nam;
ăn cứ Đ ều lệ Công ty Cổ phần Bấ động sản E XIM;
ăn cứ đơn x n ừ nhiệm của ôn Đặng Hữu Tiến ngày 27/02/2014;
ăn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 03/3/2014;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn
nhiệm và bầu bổ sung ch c danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014
như sau:
4. Thông qua việc miễn nhiệm ch c danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2010- 2014 đối với ông Đặng Hữu Tiến kể từ ngày 03/3/2014.
5. Căn c thư đề cử ngày 20/03/2014 của nhóm cổ đông chiếm 9% vốn điều lệ
Eximland về việc giới thiệu thành viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2010- 2014. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua việc bầu bổ sung nhân sự có t n dưới đâ làm thành vi n Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2010- 2014:
Ông Lê Quốc
Sinh: Ngày 06/10/1973
CMND số: 024340296 do CA TP.HCM cấp ngày 16/12/2004
Thường trú: 19 Đường số 7, KP2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đ c, TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế tóan, Cử nhân Quản
trị kinh doanh.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông em ét thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- hư tr n
-Lưu.

