CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
Địa chỉ : 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Quận 3, TP. HCM
Điện Thoại : (84-8) 6264 6726 - Fax : (84-8) 6264 6724
Website: www.eximland.com.vn – Email: eximland@eximland.com.vn

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2020

Ngày 25 tháng 6 năm 2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

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

DANH MỤC
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

--------------------------STT

NỘI DUNG

1.

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2.

Quy chế làm việc của Đại hội.

3.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của HĐQT, phương hướng hoạt động của
nhiệm kỳ III (2020-2024).

4.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của Ban Kiểm soát, phương hướng hoạt
động nhiệm kỳ III (2020-2024).

5.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

6.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

7.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

8.

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. (1)

9.

Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.(2)

10.

Tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2020.(3)

11.

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm
2020.(4)

12.

Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.(5)

13.

Tờ trình về trích Quỹ bổ sung lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức cho cổ đông bằng
cổ phiếu. (6)

14.

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (7)
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CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Thời gian: 8h30 ngày 25/06/2020
Địa điểm: Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

II.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian

8h00-8h30

8h30-8h45

Nội dung
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và
phát tài liệu
B. NGHI THỨC KHAI MẠC
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
Thông qua:
- Đoàn Chủ tọa, Đoàn thư ký
- Quy chế làm việc tại Đại hội
- Chương trình Đại hội
C. NỘI DUNG CHÍNH
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của
HĐQT, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ III
(2020-2024)
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của Ban
Kiểm soát, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III
(2020-2024)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Trình Đại hội thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; (1)
2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm
2020; (2)

Người phụ trách

Ghi chú

Ban tổ chức

Đoàn chủ tịch
“1”
Đoàn chủ tịch
“2”
Đoàn chủ tịch

“3”

Đoàn chủ tịch
BKS

“4”
“5”

Đoàn chủ tịch

“6”

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Ghi chú

3. Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2019; (3)
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm
2020; (4)
5. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công
ty trên Sở giao dịch chứng khoán; (5)
6. Tờ trình về trích Quỹ hoạt động của Hội đồng
quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự
trữ để bổ sung lợi nhuận nhằm đảm bảo việc
chia cổ tức năm 2018; (6)
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (7)
8. Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên
bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 20202024. (8)
Bầu Ban Kiểm Phiếu
Trình Đại hội thông qua:
- Quy chế bầu cử
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.
Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử
Đại hội giải lao
Đại hội tiến hành thảo luận
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo
cáo, Tờ trình
Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm
kỳ 2020-2024. HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.
Thông qua Biên bản Đại hội năm 2020
Thông Nghị quyết Đại hội năm 2020
D. BẾ MẠC
Tuyên bố bế mạc Đại hội

“7”
Đoàn chủ tịch
Trưởng ban BC
Đoàn chủ tịch
Đoàn chủ tịch

“8”
“9”
“10”
“11”

Trưởng ban BC

“12”

Đoàn Thư ký đoàn
Đoàn chủ tịch

“13”
“14”

Chủ tọa đoàn

“15”
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QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và
các văn bản hướng dẫn thi hành;

-

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim;

-

Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH/HĐQT ngày 25/5/2020 của Hội đồng Quản trị v/v: Thông
qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim diễn ra
nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội với
các nội dung chính như sau:
Điều 1: Điều kiện tham dự Đại hội
Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội 16 giờ ngày
09/6/2020 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu
quyết tại Đại hội.
Điều 2: Điều kiện để Đại hội được tiến hành
-

Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty.

-

Cổ đông được bố trí chổ ngồi đầy đủ, thuận lợi để tham dự Đại hội.

Điều 3: Trật tự của Đại hội
-

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.

-

Không hút thuốc lá trong phòng dự Đại hội.

-

Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 4: Nhiệm vụ của đại hội
-

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Thành phần
Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

-

Biểu quyết thông qua:
 Các Báo cáo: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019) của HĐQT, phương hướng
hoạt động của nhiệm kỳ III (2020-2024); Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2019)
của Ban Kiểm soát, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2024); Báo cáo về
kết quả SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm
toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 Các Tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình kế hoạch phân phối
lợi nhuận năm 2020; Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2020; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; Tờ trình kế hoạch niêm
yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; Tờ trình về trích Quỹ hoạt
động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ để bổ sung
lợi nhuận nhằm đảm bảo việc chia cổ tức năm 2018; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều
lệ Công ty; Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT,
BKS nhiệm kỳ III (2020-2024).
 Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Các quy định tại Đại hội
5.1 Đăng ký tham dự Đại hội:
Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban
kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu đại hội, phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ
đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết
tương ứng của cổ đông.
5.2 Đoàn chủ tịch
- Đoàn chủ tịch đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu
quyết.
- Đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành Đại hội.
5.3 Đoàn thư ký:
- Thư ký đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
-

Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại
đại hội; soạn thảo biên bản, nghị quyết.

5.4 Ban kiểm phiếu:
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu trình trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông
qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn
đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.

+ Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.
5.5 Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:
Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các
cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải
tuân thủ các quy định sau:
- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.
5.6 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:
a. Nguyên tắc:
- Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội (“cổ đông tham dự đại hội”)
đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít
nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự đại hội chấp thuận.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ
biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
b. Cách thức biểu quyết:
Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc
không có ý kiến về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ cao
Thẻ biểu quyết.
+ Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi
nội dung cần được thông qua.
+ Khi biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao
hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.
Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông
qua.
Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020
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Số: 01/BC-HĐQT

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2015-2019) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2020-2024)
PHẦN I: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2015-2019)
I.

Tình hình chung:

Nhiệm kỳ II (2015-2019) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần bất động sản E
Xim (“Eximland”) diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế của Việt Nam đang trên đà hồi phục,
đặc biệt là những năm đầu của nhiệm kỳ, lĩnh vực bất động sản cũng liên tục tăng trưởng, tập
trung vào phân khúc căn hộ trung, cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, trong 02 năm 2018-2019, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn,
quy mô thị trường và nguồn cung giảm mạnh, hàng loạt doanh nghiệp giảm doanh thu và lợi
nhuận, giá nhà tăng, trong khi đại bộ phận người dân có thu nhập trung bình và người có thu nhập
thấp, đặc biệt người lao động nhập cư ngày càng khó tạo lập nhà ở.
Đối với các ngành nghề khác, hàng tồn kho theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và trong quá trình phân phối lưu thông sản phẩm là điều bình thường, thậm chí có thể là
một lợi thế của doanh nghiệp. Nhưng đối với doanh nghiệp bất động sản, hàng tồn kho bất động
sản sẽ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế, nếu hàng tồn kho đó là bán
thành phẩm (trường hợp do vướng mắc về pháp lý nên dự án bị dừng triển khai, dẫn đến việc
không ra được sản phẩm để bàn giao cho khách hàng điều đó làm tăng gánh nặng chi phí, lãi
vay…), hoặc Dự án đã ra thành phẩm nhưng không bán được hoặc chưa bán được, không có tính
thanh khoản, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản doanh nghiệp.
Chính vì chịu tác động trực tiếp từ tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói
riêng như thế nên trong nhiệm kỳ qua, Công ty Eximland luôn đối mặt với những khó khăn, đặc
biệt là trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án do Eximland làm chủ đầu tư. Tuy nhiên,
HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cũng đã hết sức nổ lực tìm nhiều
biện pháp tháo gở nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của đơn vị.
II.

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HĐQT đều thực hiện đúng theo quy định của
pháp luật và Điều lệ của Công ty. Duy trì thường xuyên họp HĐQT nhằm kịp thời chỉ đạo
cho ý kiến và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị
quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT dựa trên sự nhất trí cao của đại đa số các thành
viên HĐQT, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
 Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các
quy định của pháp luật. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, công bố thông tin đúng theo quy
định đối với công ty đại chúng; thực hiện chế độ thu chi tài chính minh bạch, tiết kiệm, hiệu
quả.
 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là thành viên HĐQT
thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành hoạt
động kinh doanh của Công ty, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án.
2. Về nhân sự HĐQT: Đầu nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên, tuy
nhiên, do hoàn cảnh cá nhân trong nhiệm kỳ có 06 thành viên HĐQT luân phiên xin từ
nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã kịp thời bầu bổ sung thành viên HĐQT
mới, số thành viên HĐQT hiện tại là 05 người.
- Bà Khương Tố Huệ

– Chủ tịch HĐQT

- Ông Lý Văn Nghĩa

– Phó Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc

- Ông Đào Văn Nam

– Thành viên HĐQT

- Bà Dương Thị Thu Loan

– Thành viên HĐQT

- Ông Lâm Sơn Đông

– Thành viên HĐQT

III. Các chỉ tiêu tài chính

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019:
STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

1

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ

473,375,533,698

2

Các khoản giảm trừ
doanh thu

3

Doanh thu thuần về bán
hàng và cung cấp dịch
vụ

4

Giá vốn bán hàng

5

Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp DV

6

Doanh thu hoạt động tài
chính

7

Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi
vay

8

Chi phí bán hàng

Năm 2016

13,583,209,434

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

1,542,908,603

16,696,628,485

2,720,675,218

3,545,454,545

473,375,533,698

10,037,754,889

1,542,908,603

16,696,628,485

2,720,675,218

449,689,295,956

45,582,577,783

932,165,642

1,784,453,589

2,046,952,237

23,686,237,742

(35,544,822,894)

610,742,961

14,912,174,896

673,722,981

2,841,348,273

163,196,810,615

21,587,810,509

13,988,628,410

23,292,824,548

11,287,884,841

25,705,325,983

14,054,224,070

13,927,534,405

11,253,479,675

6,938,854,988

12,480,678,248

13,436,200,369

11,988,410,251

216,760,459
9

Chi phí quản lý doanh
nghiệp

13,471,551,531

33,253,080,933

11,336,832,496

9,183,646,617

7,573,929,637

10

Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh

1,551,389,184

68,693,580,805

(3,192,503,096)

5,789,622,284

5,139,138,217

11

Thu nhập khác

276,508,005

49,944,000

4,839,887,246

23,150,377

19,469,856

12

Chi phí khác

30,553

6,481,762,839

77,986,493

3,170,039,430

2,474,461,805

13

Lợi nhuận khác

276,477,452

(6,431,818,839)

4,761,900,753

(3,146,889,053)

(2,454,991,949)

14

Tổng lợi nhậu trước thuế

1,827,866,636

62,261,761,966

1,569,397,657

2,642,733,231

2,684,146,268

15

Thuế thu nhập doanh
nghiệp

1,196,717,603

11,950,164,686

16

Lợi nhuận sau thuế

631,149,033

50,311,597,280

885,597,505

1,569,397,657

1,757,135,726

2,684,146,268

2. Các chỉ tiêu tài chính khác
STT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

I

Tài sản ngắn hạn

206,379,584,151

175,062,373,632

259,191,272,688

227,978,847,584

200,996,105,155

II

Tài sản dài hạn

448,609,126,157

549,564,290,297

415,660,044,945

436,398,520,437

436,737,463,402

III

TỔNG TÀI SẢN

654,988,710,308

724,626,663,929

674,851,317,633

664,377,368,021

637,733,568,557

IV

Nợ phải trả

216,256,523,698

238,098,460,039

213,073,171,066

200,944,942,728

171,751,203,996

V

Vốn chủ sở hữu

438,732,186,610

486,528,203,890

461,778,146,567

463,432,425,293

465,982,364,561

VI

TỔNG NGUỒN VỐN

654,988,710,308

724,626,663,929

674,851,317,633

664,377,368,021

637,733,568,557

IV. Hạn chế và nguyên nhân:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình nêu trên là do các quy định pháp luật về
đầu tư, nhà ở, đất đai, quy hoạch đô thị chưa có sự thống nhất trong quá trình chuyển tiếp và ban
hành. Cùng với đó, nhiều dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, rà soát lại thủ
tục pháp lý, điều này dẫn đến việc đùn đẩy giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước, chưa
đảm bảo một quy trình liên thông, đồng bộ.
Đặc biệt, việc rà soát, thanh kiểm tra về quản lý sử dụng đất công sản của các cơ quan nhà
nước đã làm một số dự án bị dừng triển khai trong đó có Dự án tại số 376 Điện Biên Phủ Q3 do
Công ty CP Đầu Tư Tie E xim làm chủ đầu tư.
Thủ tục hành chính liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư còn phức tạp, thời gian giải quyết
hồ sơ kéo dài dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch, làm phát sinh thêm chi phí,
lãi vay …, làm giảm lợi nhuận kinh doanh.

Bên cạnh đó, tình hình khan hiếm quỹ đất, sự biến động giá đất trên thị trường là khá lớn
gây khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa, mở rộng quỹ đất cho Dự án (Dự án ở Cần Giờ, Dự
án ở Hóc Môn).
Những điều này, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển
của thị trường, gây khó khăn thêm cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đồng thời làm
giảm nguồn thu ngân sách Nhà Nước.
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2020-2024)
Từ nhận định thị trường bất động sản sẽ có sự chuyển hướng sang đầu tư những dự án xanh,
hình thành những khu vực ở có không gian sống với nhiều mãng xanh, mặt nước, thân thiện môi
trường, có nhiều tiện ích, dịch vụ thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo; đồng thời tái cơ cấu,
tăng mạnh sản phẩm căn hộ có quy mô vừa và nhỏ, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng, do đó trong năm tài chính 2020 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ,
HĐQT đặt ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp sau:
I.

MỤC TIÊU

1.

Tiếp tục giữ vững và phát triển mối quan hệ với các đối tác đang hợp tác đầu tư, đồng thời
mở rộng hợp tác với các đối tác mới có năng lực và uy tín trên thị trường để phát triển các
hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển thương
hiệu Eximland.

2.

Tập trung tìm kiếm quỹ đất sạch có tiềm năng nhằm đầu tư phát triển dự án với các sản
phẩm đa dạng phù hợp nhu cầu của thị trường; tăng tài sản tích luỹ cho Công ty nhằm tạo
nguồn thu ổn định và tăng giá trị tài sản trong tương lai.

3.

Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong từng
giai đoạn đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

4.

Chủ động hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành niêm yết cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán khi có điều kiện thuận lợi.

5.

Phấn đấu tăng vốn chủ sở hữu hàng năm; từ năm 2021 trở đi phấn đấu tỷ lệ chi cổ tức bình
quân cho cổ đông khoảng 10%.

II.

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

1.

Đối với dự án đầu tư dài hạn: Đây là nguồn hình thành tài sản tích lũy, tạo nguồn thu ổn
định cho Công ty, do đó cần lựa chọn những dự án có vị trí thuận lợi; công năng phù hợp
(văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê). Bên cạnh đó, mở rộng nghiên cứu, phát
triển đầu tư dự án khách sạn, khu du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ. Cụ thể:

 Công ty đang thực hiện mua cổ phần của Satra để sở hữu toàn bộ khu thương mại dự án 163
Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận. Dự án có vị trí nằm ngay trung tâm Q. Phú Nhuận và có
nguồn thu ổn định từ việc cho Big C thuê làm văn phòng trong 12 năm với tổng số tiền cho
thuê hàng năm khoảng 22 tỷ đồng. Điều này giúp tăng giá trị tài sản của công ty trong tương
lai.
 Tích cực tìm kiếm các khu đất có vị trí phù hợp để sớm đầu tư dự án có công năng phù hợp
(văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê) nhằm tạo tài sản tích lũy, tạo nguồn thu
ổn định trong những năm tới.

2.

Đối với dự án đầu tư ngắn hạn: Phát triển các dự án phù hợp với xu thế của thị trường như
nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp, nhà ở xã hội. Cụ thể:

 Dự án nhà ở xã hội: Ngoài phần diện tích nhà ở thương mại đã chuyển nhượng, Eximland
còn sở hữu 16.974 m2 đất nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư đường Bưng Ông Thoàn, P.
Phú Hữu, Q.9, TP.HCM. Do đó cố gắng tiếp xúc, làm việc với Sở Xây Dựng để giải trình,
điều chỉnh lại văn bản chấp thuận đầu tư làm cơ sở hoàn tất các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu
tư tiếp theo. Làm việc với đơn vị tư vấn để sớm hoàn tất thiết kế, dự toán thi công. Sớm
hoàn tất khu nhà mẫu để đưa vào sử dụng. Làm việc với đơn vị phân phối để chuẩn bị giới
thiệu sản phẩm ra thị trường.
 Dự án nhà ở thương mại: Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các khu đất có vị trí thuận lợi, giá
cả hợp lý, phù hợp với quy hoạch nhà ở thương mại để đầu tư nhằm tạo qũy đất đầu tư Dự
án nhà ở thương mại cho những năm sắp tới.
3.

Đối với các dự án đất nền/dự án khác: Tập trung tìm kiếm nhận chuyển nhượng những dự
án nằm ở các khu vực ngoại thành nhưng có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoặc có tiềm năng phát
triển trong tương lai gần, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển tốt đặc biệt là dễ tiếp cận
các trục giao thông chính. Bên cạnh đó, tập trung săn tìm quỹ đất mới tại nhiều địa phương
khác nhau, cố gắng nghiên cứu đầu tư thêm một số dự án bất động sản tại các khu vực điểm
nóng du lịch của cả nước như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc…

III. GIẢI PHÁP
1.

Về đầu tư phát triển dự án:

 Thực hiện các giải pháp đầu tư linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình diễn biến
của thị trường theo từng giai đoạn. Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định liên quan
nhằm thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.
 Nghiên cứu nhu cầu thị trường ở từng giai đoạn, từ đó lựa chọn phân khúc đầu tư phù hợp
với các dòng sản phẩm mang thương hiệu Eximland.
 Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các dự án
đảm bảo sản phẩm đến với khách hàng đúng tiến độ, chất lượng.
 Mở rộng quan hệ với các cơ quan chức năng để tranh thủ sự hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý dự
án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.
2.

Về vốn và quản lý tài chính:

 Tập trung phối hợp tốt với các đối tác Ngân hàng nhằm tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp
lý.
 Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ đúng quy định với các thông tin
chính xác, minh bạch.
 Tái cấu trúc, phân bổ nguồn vốn hợp lý nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả của từng dự án.
 Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí đầu tư.
3.

Về quản lý điều hành và tổ chức

 HĐQT đặt ra yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động của Công ty đúng
theo mục tiêu, kế họach đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
 Xây dựng, tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh
doanh của Công ty.
PHẦN III: KẾT LUẬN
Trong những năm ở nhiệm kỳ vừa qua, Eximland không hoàn thành các kế hoạch sản xuất
kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên các năm đã đề ra, ngoài nguyên nhân xuất phát từ những khó
khăn chung của thị trường bất động sản trong giai đoạn này thì trách nhiệm chính còn thuộc về vai
trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT chúng tôi, HĐQT đã chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của
mình. Qua đây, HĐQT chúng tôi xin ghi nhận hết những thiếu sót và cố gắng khắc phục những
mặt còn hạn chế để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Quý cổ đông đã đồng hành với Eximland
nói chung và với chúng tôi nói riêng trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Rất mong quý Cổ đông luôn
giữ vững niềm tin, tiếp tục đồng hành với Eximland để cùng xây dựng Công ty ngày càng phát
triển.
Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019, HĐQT xin trân trọng cám ơn toàn thể Quý cổ đông đã gắn bó,
chia sẻ những khó khăn, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của công ty và hỗ trợ cho
HĐQT chúng tôi. Xin cảm ơn tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực hết mình, tận tâm cống hiến
của Ban điều hành, Ban Kiểm Soát và toàn thể CBNV công ty Eximland trong suốt nhiệm kỳ
qua.
Sau cùng, HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 xin kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của
Công ty thành công tốt đẹp và bầu ra được Hội đồng quản trị mới để quản lý, điều hành
Eximland ngày càng phát triển.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 04 /2020/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2015-2019) CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2020-2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim (“Công ty/Eximland”) đã được Đại hội
đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015-2019 của Công ty đã được kiểm toán.
Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh
doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:
-

I. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:
1. Công tác kiểm tra giám sát chung:
- Ban kiểm soát (“BKS”) đã tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng Quản Trị công ty để
nắm được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty; đóng
góp kịp thời cho Hội đồng Quản Trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng
(“Ban điều hành/BĐH”) về các mặt hoạt động kinh doanh của đơn vị;
- BKS đã định kỳ kiểm tra, xem xét các Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo kiểm
toán, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm của Ban điều hành công ty, tình hình
thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí, kiến nghị Ban điều
hành báo cáo, giải trình một số vấn đề về hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin và các công tác khác theo quy định.
2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
Nhìn chung, HĐQT và Ban Điều hành Eximland đã cố gắng thực hiện chiến lược phát triển
đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được HĐQT và Ban
điều hành tuân thủ và thực hiện đúng. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của thị trường bất
động sản và các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án còn khá phức tạp nên ảnh
hưởng phần nào đến việc thực hiện kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ngoài việc tập
trung pháp lý để phát triển các dự án hiện có, Eximland còn tập trung tìm kiếm các dự án mới
tạo tiền đề phát triển cho các năm sắp tới.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT:
- HĐQT Eximland đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo nghị quyết đề ra, nghe báo cáo của
Ban điều hành và kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn hỗ trợ và tạo mọi
điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi và có hiệu quả nhất.
- Các biên bản họp HĐQT và các Nghị quyết được HĐQT ban hành tuân theo quy định của
pháp luật, luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
4. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:
- Ban điều hành hoạt động trên cơ sở Điều lệ hoạt động của Công ty, các Quy định của pháp
luật, các nghị quyết của HĐQT; trực tiếp triển khai và điều hành một cách tích cực, kịp thời;
chủ động báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
cho HĐQT.
- Ban Điều hành định kỳ giao ban để trao đổi, chỉ đạo công việc kinh doanh được thường
xuyên. Quán triệt từ Ban điều hành đến CBNV luôn tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả lao
động, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Công ty và các chính sách pháp luật của
Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đầy đủ, kịp
thời, công khai, minh bạch.
5. Thẩm định báo cáo tài chính:
- BKS đã nghiên cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán kết hợp với kiểm tra chọn mẫu và
thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm
toán trong các năm như sau:
STT

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

476,493,389,976

176,829,964,049

27,970,606,358

30,708,407,272

26,032,969,622

1,827,866,636

62,261,761,966

1,569,397,657

2,642,733,231

2,684,146,268

631,149,033

50,311,597,280

1,569,397,657

1,757,135,726

2,684,146,268

Chỉ tiêu

1

Tổng Doanh thu

2

Tổng lợi nhuận trước thuế

3

Tổng lợi nhuận sau thuế

4

Tổng tài sản

654,988,710,308

724,626,663,929

674,851,317,633

664,377,368,021

637,733,568,557

5

Tổng vốn chủ sở hữu

438,732,186,610

486,528,203,890

461,778,146,567

463,432,425,293

465,982,364,561

II. Tình hình nhân sự Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ 2015-2019:
Đầu nhiệm kỳ, ĐHĐCĐ đã bầu ra 03 thành viên, tuy nhiên, do hoàn cảnh cá nhân trong
nhiệm kỳ đã có 03 thành viên BKS luân phiên xin từ nhiệm, ĐHĐCĐ thường niên trong
nhiệm kỳ đã kịp thời bầu bổ sung thành viên BKS mới, số thành viên BKS hiện tại là 03
người.
1. Bà Võ Thị Kiều Loan

–Trưởng BKS

2. Bà Lê Mai Hồng

–Thành viên BKS

3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

–Thành viên BKS.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, giám sát tình hình hoạt động
SXKD hàng năm của Công ty.
- Tổ chức xem xét kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của công ty nhằm phát
hiện những những bất hợp lý và khuyến cáo các cấp điều hành, quản lý công ty chấp hành
nghiêm túc các quy chế của công ty và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin và các công tác khác theo quy định.

IV. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát:
a. Đánh giá: BKS nhiệm kỳ 2015-2019 đã hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ của mình đã được HĐQT, Ban điều hành công ty tạo điều kiện
thuận lợi, cung cấp và báo cáo đầy đủ các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của BKS.
b. Kiến nghị: BKS nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của
mình trong nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Q9 còn khá
chậm so với kế hoạch đề ra đồng thời chưa thấy có sự đột phá mới trong kế hoạch kinh
doanh. BKS, đề nghị HĐQT và Ban Điều hành công ty phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của
mình, đẩy mạnh tiến độ đầu tư Dự án trong những năm tới để Công ty sớm có doanh thu từ
hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, nhằm đáp ứng phần nào mong đợi của Quý cổ
đông.
Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019, BKS xin trân trọng cám ơn sự đồng hành của Quý cổ đông,
của HĐQT, của Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ qua.
Sau cùng, Chúng tôi xin kính chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty thành công
tốt đẹp và bầu ra được BKS mới để tiếp tục đồng hành cùng Quý cổ đông, HĐQT và Ban điều
hành công ty trong thời gian tới.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Như trên;
TV HĐQT, BKS, BĐH;
Lưu HC-NS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 02/2020/BC-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
I.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2019 thị trường bất động sản nhìn chung ổn định, lượng giao dịch, giá cả không
biến động nhiều so với năm 2018. Tuy nhiên thị trường bất động sản nói chung và các doanh
nghiệp bất động sản nói riêng vẫn đứng trước nhiều khó khăn và thách thức do thiếu hụt
nguồn cung quỹ đất, nguồn vốn tín dụng khó tiếp cận, thủ tục hành chánh, pháp lý ngày một
khắt khe hơn.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Công ty CP Bất động Sản E xim (“Eximland”)
hết sức thận trọng, tập trung đẩy mạnh việc triển khai các dự án hiện đang đầu tư và tích cực
tìm kiếm các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường tạo tiền đề phát triển cho các năm sắp
tới.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:
1. Các dự án đang thực hiện:
1.1. Dự án TOPLIFE số 376 Điện Biên Phủ, Q.10:
Chủ đầu tư: Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Tie Exim làm chủ đầu tư (Tỷ lệ vốn góp của
Eximland tại công ty này là 99,78%)
- Quy mô dự án:
 Diện tích: 1.109,4 m2
 Công năng: Văn phòng và Căn hộ thương mại
 Mật độ xây dựng: 50%; Hệ số sử dụng đất: 8
 Số tầng: 16 (Trong đó: 04 tầng TMDV văn phòng, 12 tầng căn hộ)
- Tình trạng pháp lý: Dự án vẫn đang chờ quyết định giao đất của Ủy Ban nhân dân Thành
phố nhằm xác định nghĩa vụ tài chính đối của Dự án và xin cấp phép xây dựng. Song song
với việc hoàn thiện pháp lý dự án, Eximland cũng tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển
nhượng nhằm sớm thu hồi vốn và tái đầu tư vào các dự án tiềm năng khác.
- Công tác thi công: Đã hoàn tất việc khoan cọc thử tĩnh.
1.2. Dự án Nhà ở Xã hội tại phường Phú Hữu, Quận 9:
-

-

-

-

-

Chủ đầu tư: Dự án này do Công ty Eximland làm chủ đầu tư.
Vị trí: Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể của khu dân cư ven sông Park Riverside tại P.
Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, được thiết kế hiện đại hài hòa với phong cảnh thiên nhiên dọc theo
dòng sông Ông Nhiêu.
Quy mô của dự án:
 Diện tích: 16.974 m2
 Công năng: Chung cư kết hợp TMDV
 Mật độ xây dựng: 40%; Hệ số sử dụng đất: 7.2
 Số tầng: 19 (Trong đó: 02 tầng TMDV kết hợp với căn hộ, 17 tầng căn hộ)
Tình trạng pháp lý: Công ty đã có văn bản xin điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư theo
đó xin bãi bỏ mức trần giá bán căn hộ, điều chỉnh thiết kế sơ bộ phù hợp với nhu cầu khách
hàng, gia hạn thời gian thực hiện Dự án.
Công tác thi công: đã hoàn tất việc khoan cọc thử tĩnh cho Dự án và đang thi công hoàn
thiện căn hộ mẫu.
Hiện Eximland đang liên hệ làm việc với các đối tác để phân phối, tiếp thị, tư vấn, giới thiệu
sản phẩm ra thị trường. Song song đó, Eximland vẫn tiếp tục làm việc với các Sở ngành: Sở
Giáo dục, Sở Y tế, Sở Công an… để đẩy nhanh tiến độ phân phối sản phẩm của dự án.

1.3. Dự án Khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn của Công ty Hocin
-

-

Chủ đầu tư: Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Đô Thị Hóc Môn làm chủ đầu tư (Tỷ lệ vốn
góp của Eximland tại công ty này là 65,86%).
Tổng diện tích quỹ đất: 38.348,90 m2 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Tình trạng pháp lý: Công ty Hocin đang tập trung hoàn thiện pháp lý cho toàn bộ quỹ đất
này. Bên cạnh đó, Công ty cũng tìm kiếm một số đối tác quan tâm để chuyển nhượng lại
Khu đất nêu trên và/hoặc cùng hợp tác để phát triển dự án tại Khu đất này.
Công tác thi công: Chưa thực hiện.

1.4. Dự án nhà ở tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. HCM.
-

-

Chủ đầu tư: Hiện nay quỹ đất này do Công ty TNHH Bất Động Sản E xim quản lý (Tỷ lệ
vốn góp của Eximland tại công ty này là 95%).
Vị trí: Dự án nằm tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
Quy mô dự án:
 Diện tích: 491.320 m2
 Công năng: nhà ở sinh thái
 Mật độ xây dựng: 35%
 Tầng cao XD tối đa: 3 tầng
 Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,05%
 Dân số: 2000 -3000 người
Tổng diện tích quỹ đất: Hiện Công ty TNHH Bất Động Sản E xim đang nắm giữ diện tích
đất là 28,8 ha tại ấp Rạch lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
Tình trạng pháp lý: Hiện Công ty TNHH Bất Động Sản E xim đang ủy thác cho 2 cá nhân
đứng tên toàn bộ quỹ đất nêu trên.
Công tác thi công: Chưa triển khai.

1.5. Dự án The Western Capital P.10 - Q.6 – TP.HCM:

-

-

Chủ đầu tư: Dự án do Công ty TNHH QL BĐS Hoàng Phúc làm chủ đầu tư (Tỷ lệ vốn góp
của Eximland tại công ty này là 15%).
Vị trí: Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 6, được thiết kế thẩm mỹ, hài hòa và là điểm
nhấn của khu vực, hiệu quả dự kiến của dự án tương đối khả quan.
Quy mô của dự án:
 Diện tích: 18.486 m²
 Công năng: Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại
 Mật độ xây dựng: 33,9%
 Hệ số sử dụng đất: 7.28
 Số tầng:

Khu A1, A2: 12 tầng

Khu B1, B2, B3: 34-36-25 tầng
Tình trạng pháp lý: Pháp lý hoàn chỉnh
Tiến độ thi công: Dự án đã thi công xong phần thô, đã cất nóc dự án, đang thi công hoàn
thiện. Năm 2020 Công ty dự kiến sẽ rút vốn đầu tư ra khỏi Công ty TNHH QL BĐS Hoàng
Phúc để đầu tư vào dự án khác, tiềm năng hơn.

2. Công tác phát triển dự án:
-

Để mở rộng đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh Bất động sản cũng như tạo nguồn thu ổn
định cho Eximland trong những năm tới, Công ty Eximland đã và đang tập trung nghiên cứu
đầu tư thêm một số dự án bất động sản tại các khu vực điểm nóng du lịch của cả nước như Đà
Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, ...

-

Đối với thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, Eximland đang quan tâm đến việc phát
triển những dự án nhà liên kế ở các quận huyện ngoại thành, tìm kiếm quỹ đất sạch để đầu tư
chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ với chủ trương cung cấp ra thị trường căn hộ
vừa và nhỏ; đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê để tạo nguồn thu lâu dài và ổn định.

III. HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Dịch vụ môi giới:
-

Đơn vị thực hiện: Công ty DV Bất động sản EXIMRS

-

Hiệu quả hoạt động năm 2019: doanh thu dịch vụ môi giới trong năm đạt 13,197 tỷ đồng và
lỗ sau thuế là 6,131 tỷ đồng, do xét thấy hoạt động của công ty này không hiệu quả nên Quý
1 năm 2020 Công ty Eximland đã rút vốn khỏi công ty này, giá trị thoái vốn bằng giá trị đầu
tư ban đầu.

2. Cho thuê văn phòng:
2.1 Tòa nhà 179EF CMT8 P5, Q3 (1 trệt, 1 lửng, 8 tầng lầu là tài sản của Eximland):
-

Công suất khai thác: 70%; 30% bố trí làm văn phòng công ty.
Công ty cũng tận dụng tối đa phần diện tích còn lại để cho thuê nhằm giảm bớt chi phí hoạt
động. Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê tòa nhà này trong năm 2019 là 2,720 tỷ đồng.

2.2 Dự án 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận: (5 tầng thương mại của Công ty Satra
Exim)
-

Công suất khai thác: 100% (Tiếp tục hợp đồng cho Big C thuê 5 tầng thương mại).

Năm 2019: Doanh thu cho thuê 5 tầng thương mại trong năm đạt 21,8 tỷ đồng, tổng doanh
thu trong năm là 23,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty
Satra Exim là 5,4 tỷ đồng (trong đó đã trừ khấu hao là 7,5 tỷ đồng).

-

IV. CÔNG TÁC THU HỒI CÔNG NỢ
Trong năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực trong việc thu hồi công nợ và giải quyết tồn
đọng, cụ thể:
 Công nợ tại dự án Tân Kiên – Bình Chánh của Công ty 584 đã làm hồ sơ chuyển xuống
thi hành án huyện Bình Chánh chờ thụ lý. Tuy nhiên đến nay, công nợ này vẫn chưa thu
hồi được, hiện Eximland vẫn cố gắng đàm phán với đối tác và nhờ sự can thiệp của cơ
quan thi hành án để sớm thu hồi công nợ.
 Công nợ tại Công ty Du thuyền Hoàng Gia: tuy đã hòa giải thành công nhưng đến nay
Công ty Du thuyền Hoàng Gia vẫn không thực hiện việc hoàn trả tiền. Eximland sẽ nhờ
sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền phối hợp để tiếp tục đòi lại khoản nợ tại Công ty
này.
Tất cả các khoản nợ nêu trên đều được trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.
V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ CÔNG TY


Về nhân sự: Tính đến 31/12/2019 tổng số CBNV của Công ty là 13 người. Trong đó:
Đại học

:

09 người

Cao đẳng, trung cấp :

01 người

Khác

03 người.

:

 Về tổ chức bộ máy: tính đến ngày 31/12/2019 Công ty có:
+ 05 phòng chức năng: Phòng Hành chanh nhân sự; Phòng pháp chế; Phòng Tài chính –
Kế toán; Phòng Đầu tư-quản lý DA; Phòng dịch vụ khách hàng.
+ 06 Công ty con và 01 Công ty tham gia đầu tư góp vốn (dưới 20%): (1) Công ty CP Địa
ốc Satra E Xim, (2) Công ty CP Đầu tư TIE – EXIM, (3) Công ty CP Đầu tư KCN & Đô
thị Hóc Môn, (4) Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS EXIMRS, (5) Công ty TNHH đầu tư
bất động sản Exim, (6) Công ty TNHH đầu tư bất động sản Newlife; (7) Công ty TNHH
quản lý BĐS Hoàng Phúc.
VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

NỘI DUNG

I

Doanh thu

A

Doanh thu bán hàng

B

Doanh thu hoạt động dịch vụ

CT

A+B

THỰC HIỆN
2019

2,720,675,218

Tỉ lệ so
với kế
hoạch
2019

KẾ HOẠCH
2019

11,000,000,000

25%

1+..+3

2,720,675,218

11,000,000,000

24.73%

1

Cho thuê văn phòng 179EF, CMT8, P5,Q3

2

Hoạt động mua sĩ bán lẻ

5,000,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

4,100,000,000

II

Giá vốn

A

Giá vốn bán hàng

B

Giá vốn hoạt động dịch vụ

2,046,952,237

8,117,641,000

1

Dịch vụ cho thuê văn phòng (PB, Khấu hao,
tiền thuê đất, CP bảo vê, vệ sinh tòa nhà)

2,046,952,237

1,617,641,000

2

Hoạt động mua sĩ bán lẻ

4,000,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

2,500,000,000

4

Hoạt động khác

2,720,675,218

A+B

2,046,952,237

1,900,000,000

8,117,641,000

25.22%

-

III

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

I-II

673,722,981

2,882,359,000

IV

Hoạt động đầu tư tài chính

A+B

12,039,344,873

64,430,718,100

A

Doanh thu hoạt động tài chính
(TNHĐTC)

1+2+3

23,292,824,548

75,050,000,000

1

Lãi tiền gởi ngân hàng

116,945,090

400,000,000

2

Lãi cho vay khác

7,951,919,058

650,000,000

3

Nhận cổ tức/CN vốn từ đầu tư vào Cty con,
Cty Liên doanh-liên kết

4

Thu khác từ hoạt động đầu tư

25.22%

23.37%

31.04%

74,000,000,000
15,223,960,400
-

B

Chi phí hoạt động tài chính

1

Chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng)

2

Chi phí dự phòng tài chính

1+2

11,253,479,675

10,619,281,900

11,253,479,675

10,619,281,900

105.97%

V

Hoạt động khác

A+B

(2,454,991,949)

-

A

Thu nhập khác

1+2

19,469,856

-

1

Thu từ thanh lý TSCĐ

2

Thu khác

B

Chi phí khác

VI

Chi Phí Hoạt Động

1

Chi phí bán hàng

2

Chi phí quản lý

3

Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó

16,090,909

1+..+3

3,378,947

-

2,474,461,805

-

7,573,929,637

9,270,040,000
-

7,573,929,637

9,270,040,000

81.70%

đòi
VII

Lợi Nhuận trước Thuế

VIII

Thuế TNDN Phải Nộp

IX

VII.

Lợi nhuận Sau Thuế

III+IV+V

2,684,146,268

58,043,037,100

4.62%

11,608,607,420
VII-VIII

2,684,146,268

46,434,429,680

5.78%

NHẬN XÉT:

Nhìn chung trong năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành Eximland đã cố gắng thực hiện kế
hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 đề ra, tuy nhiên kết quả thực hiện
kế hoạch đạt được khá khiêm tốn. Nguyên nhân phần lớn là do thị trường bất động sản nói chung
và các doanh nghiệp bất động sản nói riêng vẫn đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, thị
trường thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, nguồn vốn tín dụng khó tiếp cận, thủ tục hành chánh, pháp
lý ngày một khắt khe hơn.
Cụ thể trong năm 2019, tuy Ban điều hành Eximland nhận thấy nhu cầu của thị trường ở
phân khúc căn hộ bình dân, căn hộ nhà ở xã hội là rất lớn trong khi nguồn cung trên thị trường
vẫn chưa đáp ứng được nhưng do các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai pháp lý dự án
này còn khá phức tạp, việc điều chỉnh chấp thuận đầu tư cho Dự án vẫn chưa được cơ quan có
thẩm quyền thông qua. Do đó tiến độ thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại Quận 9 của Eximland vẫn
còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Năm 2020, Eximland sẽ nổ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ pháp lý của Dự án này để Dự
án sớm được thực hiện nhằm tạo nguồn thu trong những năm sắp tới.
Một lần nữa, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Eximland, chúng tôi xin cám ơn sự quan
tâm và ủng hộ của Quý cổ đông.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Số: 01/KH-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG - KINH DOANH NĂM 2020
Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua và dự báo diễn biến của thị
trường bất động sản trong thời gian tới, Ban Điều hành Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim
(“Eximland/Công ty”) xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh doanh năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Mục tiêu Eximland hướng tới là trở thành “Một nhà đầu tư cung cấp sản phẩm căn hộ tốt
nhất cho khách hàng, tương lai sản phẩm của Eximland sẽ là lựa chọn hàng đầu của khách
hàng”. Để đạt được mục tiêu này:
 Eximland phải được xây dựng và củng cố bằng sự huyết tâm cao, bằng một tầm nhìn chiến
lược của đội ngũ lãnh đạo, bằng sự nhiệt tình năng nổ của cả tập thể nhân viên công ty.
 Trong quá trình thực hiện dự án, pháp lý luôn được chú trọng, đảm bảo tiến độ xây dựng, chất
lượng của công trình, đồng thời giá thành sản phẩm phải có tính cạnh tranh, hợp lý với thị
trường.
 Tập trung nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm của Dự án. Trên cơ sở đó, tạo
nền tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland trên thị trường Bất
động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng
khoán.
 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án mới, phát triển các dự án phù hợp với xu
thế của thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động kinh
doanh được ổn định và mang tính liên tục. Trên cơ sở:


Tham gia hợp tác đầu tư vào các Dự án, các công ty hoạt động trong lĩnh vực BĐS (đang
hoạt động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có cơ hội hợp tác đầu tư phát triển
các dự án mới.

 Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích luỹ
cho Công ty, có thêm nguồn thu ổn định và có hướng gia tăng giá trị trong tương lai dẫn
đến việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
3.1 Hoạt động đầu tư dự án:
3.1.1 Dự án 376 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM - Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Tie Exim
làm chủ đầu tư (Tỷ lệ vốn góp của Eximland tại công ty này là 99,78%)
-

Cố gắng hết sức để tập trung hoàn thiện pháp lý, cố gắng từng bước tháo gỡ một số khó
khăn mà Dự án đang gặp phải, hiện nay Dự án vẫn đang chờ quyết định giao đất của Ủy
Ban nhân dân Thành phố nhằm xác định nghĩa vụ tài chính đối của Dự án và xin cấp phép
xây dựng. Song song với việc hoàn thiện pháp lý dự án, Eximland cũng tích cực tìm kiếm
đối tác để chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu Tư Tie Exim nhằm sớm
thu hồi vốn và tái đầu tư vào các dự án tiềm năng khác. Dự kiến lợi nhuận thu về khoảng
70% - 80%/ tổng vốn đầu tư.

3.1.2 Dự án Nhà ở xã hội Q.9 - Dự án này do Công ty Eximland làm chủ đầu tư
-

Tiếp tục làm việc với Sở Xây Dựng để giải trình, điều chỉnh lại văn bản chấp thuận đầu tư
làm cơ sở hoàn tất các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư tiếp theo. Làm việc với đơn vị tư vấn
để sớm hoàn tất thiết kế, dự toán thi công.

-

Sớm hoàn tất khu nhà mẫu để đưa vào sử dụng.

-

Làm việc với đơn vị phân phối để chuẩn bị giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

3.1.3 Dự án Đầu tư xây dựng trường học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế tại
Quận 9
-

Tiếp tục xúc tiến các thủ tục pháp lý để sớm khai thác quỹ đất giáo dục có diện tích 8.500 m2
thuộc khu đất của Dự án E xim Garden.

-

Quy mô xây dựng

: khối 3 tầng + khối 2 tầng và 1 tầng hầm chung

-

Phân chia khối lớp

: 10 lớp mầm non và 15 lớp tiểu học

-

Tổng đầu tư tạm tính khoảng: 150 tỷ đồng (VNĐ)

-

Phương thức quản lý : Công ty Eximland hợp tác với đối tác có đủ tư cách pháp nhân để
mở trường và cùng quản lý, khai thác.

3.1.4 Dự án Khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Đô
Thị Hóc Môn làm chủ đầu tư (Tỷ lệ vốn góp của Eximland tại công ty này là 65,86%):
-

Tập trung vào công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các lô đất đã tiến hành nhận chuyển
nhượng là 38.348,9 m2 (“Khu đất”).

-

Tiếp tục làm việc, thương lượng với các hộ dân bị ảnh hưởng để nhận chuyển nhượng thêm
Quyền sử dụng đất để Khu đất được liền ranh liền thửa và tăng giá trị thương mại của Khu
đất.

-

Song song đó vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác quan tâm để chuyển nhượng lại Khu đất nêu
trên và/hoặc cùng hợp tác để phát triển dự án tại Khu đất này nhằm khai thác Khu đất một
cách hiệu quả nhất.

3.1.5 Dự án nhà ở tại Rạch lá xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp HCM- Hiện nay quỹ đất
này do Công ty TNHH Bất Động Sản E xim quản lý (Tỷ lệ vốn góp của Eximland tại công ty
này là 95%):
-

Cố gắng hoàn tất việc nhận chuyển nhượng QSDĐ với các hộ dân tại xã An Thới Đông,
huyện Cần Giờ để Khu đất được liền ranh liền thửa, tiến hành thủ tục để xin được làm chủ
đầu tư Dự án.

-

Xin chủ trương chấp thuận đầu tư và tiến hành các bước tiếp theo để triển khai thực hiện Dự
án. Bên cạnh đó Eximland cũng sẽ tìm kiếm đối tác để nhận chuyển nhượng lại quỹ đất này
để thu hồi vốn và đầu tư vào Dự án khác tiềm năng hơn.

3.1.6 Dự án the Western Capital - Dự án do Công ty TNHH QL BĐS Hoàng Phúc làm chủ đầu
tư (Tỷ lệ vốn góp của Eximland tại công ty này là 15%):
-

Hiện nay Dự án The Western Capital đã thi công xong phần thô, đã cất nóc dự án, đang thi
công hoàn thiện. Năm 2019, Eximland có kế hoạch thoái vốn khỏi công ty này nhưng vẫn
chưa thực hiện được vì một số lý do khách quan. Hiện nay mặc dù đang trong giai đoạn thi
công hoàn thiện nhưng pháp lý của dự án liên quan đến quỹ nhà ở xã hội và thực hiện nghĩa
vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất, việc bàn giao căn hộ cho khách hàng chậm hơn khá nhiều so
với giao ước trên hợp đồng mua bán. Do đó năm 2020, Công ty tiếp tục kế hoạch rút vốn đầu
tư ra khỏi Công ty TNHH QL BĐS Hoàng Phúc nhằm hạn chế rủi ro đồng thời tiếp tục sử
dụng nguồn vốn đó để đầu tư vào dự án khác, tiềm năng hơn.

3.1.7 Kế hoạch phát triển dự án mới
-

Để mở rộng đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh Bất động sản cũng như tạo nguồn thu ổn
định cho Eximland trong những năm tới, Công ty Eximland đã và đang tập trung săn tìm quỹ
đất mới tại nhiều địa phương khác nhau. Cố gắng nghiên cứu đầu tư thêm một số dự án bất
động sản tại các khu vực điểm nóng du lịch của cả nước như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết,
Nha Trang, Phú Quốc, ...

-

Đối với thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, một mặt tích cực tham gia vào các dự
án chỉnh trang đô thị trên các địa bàn quận, huyện theo lời kêu gọi đầu tư, Eximland còn quan
tâm đến việc phát triển những dự án nhà liên kế, đất nền ở các khu vực ngoại thành, căn hộ
chung cư trung – cao cấp tại các dự án có quy mô vừa và nhỏ, nằm trong bán kinh 5 -7 km từ
tính từ trung tâm thành phố, giá bán dao động tầm từ 2.000 – 4.000 USD/m2, đầu tư xây dựng
văn phòng cho thuê để tạo nguồn thu ổn định trong những năm sắp tới.

3.2 Hoạt động về dịch vụ
3.2.1 Dịch vụ môi giới:
-

Hiện nay, Công ty Eximrs đã mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh thành lân cận và đặc
biệt quan tâm đến việc môi giới các căn hộ du lịch ở các khu vực điểm nóng du lịch của cả
nước như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, …. Tuy nhiên xét thấy việc
đầu tư vào công ty này không hiệu quả nên Eximland đã tiến hành thoái vốn trong quý
1/2020, giá trị thoái vốn bằng giá đầu tư ban đầu. Hoạt động kinh doanh môi giới tạm thời sẽ

do Phòng dịch vụ khách hàng của Eximland tiếp nhận, khi nào hoạt động kinh doanh môi
giới phát triển, Eximland sẽ thành lập công ty chuyên kinh doanh hoạt động này sau.
3.2.2 Cho thuê văn phòng
a. Dự án 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận – Dự án này do Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Sa
Tra Exim (“Công ty Satra Exim”) làm chủ đầu tư:
-

Công ty Satra Exim đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 05 tầng thương mại và đã ký
hợp đồng cho thuê với Big C, đây là một trong những nguồn thu ổn định lâu dài của đơn vị.
Công ty Satra Exim rất chú trọng công tác quản lý việc cho thuê 05 tầng thương mại này.

-

Dự kiến doanh thu năm 2020 của Công ty CP Đầu Tư Địa Ốc Sa Tra Exim khoảng 23 tỷ
đồng; Lợi nhuận sau thuế khoảng 6 tỷ đồng.

b. Tòa nhà 179EF Cách Mạng Tháng 8 - P.5 – Quận 3 – TP.HCM
-

Công ty Eximland tiếp tục khai thác và quản lý tốt hoạt động cho thuê phần diện tích trống
còn lại tại Tòa nhà 179EF Cách Mạng Tháng 8 - P.5 – Quận 3;

-

Năm 2020 với doanh thu cho thuê dự kiến là 2,1 tỷ đồng.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KHÁC
1. Thu hồi công nợ:
Công ty sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các công nợ cũ còn tồn đọng: công nợ tại Công ty
CP 584, công nợ tại Công ty Du Thuyền Hoàng Gia.
2. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:
Trong những năm vừa qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximland không thuận lợi,
các dự án không triển khai thi công được do trục trặc về pháp lý mặc dù Eximland đã nổ lực
hết sức để tháo gở. Chính vì vậy kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Eximland đã trình ĐHĐCĐ
từ các năm trước đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tuy nhiên để đảm bảo tuân thủ các quy
định pháp luật hiện hành về việc đưa cổ phiếu Eximland niêm yết/giao dịch trên Sàn giao
dịch chứng khoán (“SGDCK”). Hội đồng quản trị tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thông
qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên SGDCK và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến về việc đưa cổ phiếu Eximland niêm yết/giao
dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
IV.KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY – NHÂN SỰ
Thực hiện phương châm tiết kiệm, tinh gọn bộ máy trên cơ sở vẫn đảm bảo triển khai tốt các
dự án nêu trên, Eximland dự kiến nhân sự năm 2020 như sau:

STT
1
2
3

Bộ phận
Ban Tổng Giám đốc
Phòng HC-NS
Phòng pháp chế

Số LĐ tại
31/12/2019
03
05
01

Thay đổi LĐ trong
năm
Cuối kỳ
Tăng
Giảm
03
01
06
01
02

4
5
6

Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng ĐT-QLDA
Phòng dịch vụ khách hàng

02
01
01

01
02
02

03
03
03

Tổng cộng

13

07

20

Tuy nhiên, để đảm bảo nhân sự cho các dự án dự kiến phát triển theo định hướng kế hoạch,
tùy theo tình hình cụ thể, Công ty sẽ bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo triển khai thực hiện
tốt các dự án.
V. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2020
Kế hoạch doanh thu – chi phí năm 2020 dự kiến của Công ty Eximland như sau:

KẾ HOẠCH
STT

DIỄN GIẢI

CT

NĂM 2020
I

Doanh thu

A

Doanh thu bán hàng

1

Chuyển nhượng BĐS

B

Doanh thu hoạt động dịch vụ

1

Cho thuê văn phòng 179EF, CMT8, P5,Q3

2,100,000,000

2

Hoạt động môi giới, mua sĩ bán lẻ

4,000,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

3,000,000,000

II

Giá vốn

A

Giá vốn bán hàng

1

Chuyển nhượng BĐS …

B

Giá vốn hoạt động dịch vụ

1

Hoạt động cho thuê văn phòng 179EF, CMT8 (PB
Khấu hao, tiền thuê đất, phí dịch vụ bảo vệ tòa nhà)

1,669,021,584

2

Hoạt động mua sĩ bán lẻ

3,400,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

2,600,000,000

A+B

9,100,000,000
-

1+…+3

A+B

9,100,000,000

7,669,021,584
-

1+…+3

7,669,021,584

III

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

I-II

1,430,978,416

IV

Hoạt động đầu tư tài chính

A+B

65,857,113,069

A

Doanh thu hoạt động tài chính (TNHĐTC)

1+….+4

75,750,000,000

1

Lãi tiền gửi NH

200,000,000

2

Lãi cho vay

3

Nhận cổ tức/thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư
vào công ty con công ty Liên doanh - liên kết

4

Thu khác từ hoạt động đầu tư

B

Chi phí hoạt động tài chính

1

Chi phí lãi vay

2

Chi phí dự phòng tài chính

V

Hoạt động khác

A

Thu nhập khác

-

B

Chi phí khác

-

VI

Chi Phí Hoạt Động

1

Chi phí bán hàng

2

Chi phí quản lý

3

Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4

Chi phí khác

550,000,000
75,000,000,000

1+2

9,892,886,931
9,892,886,931

A+B

1+….+4

-

8,360,055,291
8,360,055,291

VII

Lợi Nhuận trước Thuế

III+IV+V-VI

58,928,036,194

VIII

Thuế TNDN Phải Nộp

VII*20%

11,785,607,239

Lợi nhuận Sau Thuế

VII-VIII

47,142,428,955

IX

VI. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
-

Cố gắng đẩy mạnh công tác triển khai các dự án sẵn có, đảm bảo nguồn vốn chuẩn bị cho
việc đầu tư vào các dự án chuẩn bị triển khai;

-

Tập trung săn tìm quỹ đất mới tại nhiều địa phương khác nhau, cố gắng nghiên cứu đầu tư
thêm một số dự án bất động sản tại các khu vực điểm nóng du lịch của cả nước;

-

Chủ động nghiên cứu 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 hợp tác đầu tư.

-

Trong quá trình đầu tư, quan tâm đến việc tạo tài sản tích luỹ, hướng đến việc gia tăng giá trị
tài sản cũng như tạo nguồn thu ổn định với nhiều hình thức: liên doanh, liên kết với các đối
tác, mua bán, sáp nhập các công ty;

-

Tiếp cận với các ngân hàng có tiềm lực để hợp tác toàn diện nhằm đảm bảo nguồn tài chính
tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với các dự án sẵn có và những dự án tiềm năng trong tương lai cùng với lòng quyết tâm cao
của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên công ty, Eximland kỳ vọng sẽ có một chuyển biến mới
trong thời gian sắp tới.

Rất mong quý Cổ đông luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục đồng hành với Eximland để cùng xây
dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 03 /2020/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim (“Công ty/Eximland”)
tôi xin trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
kiểm toán:
1.
2.
3.
4.

Bảng cân đối kế toán;
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Tất cả các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đăng tải trên website
của Công ty: www.eximland.com.vn và đã đính kèm theo văn kiện đại hội.
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2019
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM (“Công ty”);
- Căn cứ vào Kế hoạch lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2019 và kết

quả hoạt động năm 2019 của Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty CP Bất động sản E XIM đã được

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán.
Hội đồng quản trị (“HĐQT’) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:
I. Phân phối lợi nhuận năm 2019:
STT

Các chỉ tiêu

1

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019

2

Thuế TNDN năm 2019

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019

4

Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2019

Công
thức tính

Số tiền (đồng)
2,684,146,268
-

(1)-(2)
(a)+..+(d)

2,684,146,268
456,304,000

a. Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)

134,207,000

b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)

134,207,000

c. Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)

134,207,000

d. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)

53,683,000

5

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sau khi trích
lập các quỹ

6

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018
chuyển sang

30,734,131,293

7

Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bổ sung lợi nhuận
(Tài khoản 418)

2,795,116,177

8

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế
(5)+(6)+(7)
đến 31.12.2019

35,757,089,738

9

Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2018

25,070,400,000

(3)-(4)

+ Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL

2,227,842,268

6%

+ Lợi nhuận chia cổ tức bằng cổ phiếu

25,070,400,000

(nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân
phối các năm trước)
10

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 còn
lại chuyển sang năm sau.

(8)-(9)

10,686,689,738

II. Chi trả cổ tức năm 2019:
Năm 2019, lợi nhuận sau thuế công ty đạt được khá khiêm tốn, do đó Hội đồng quản trị
trình ĐHĐCĐ giữ lại phần lợi nhuận sau thuế không chia cổ tức cho cổ đông.
Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản E Xim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem
xét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM;

-

Căn cứ Kế hoạch lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2020 của Công ty
CP Bất động sản E XIM (“Công ty/Eximland”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bất động sản E Xim trình Đại hội đồng cổ đông kế
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
STT

Các chỉ tiêu

Công
thức tính

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020

58,928,036,194

2

Thuế TNDN năm 2020

11,785,607,239

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020

4

Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ năm 2020

a.

Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)

2,357,121,000

b.

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)

2,357,121,000

c.

Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)

2,357,121,000

d.

Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)

5

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 sau khi trích lập

(1)-(2)

47,142,428,955

(a)+..+(d)

8,014,212,000

942,849,000
(3)-(4)

39,128,216,955

các quỹ
6

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2019
chuyển sang

7

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến
31.12.2020

8

Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2020

10,686,689,738

(5)+(6)

22,145,520,000

+ Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ

5%

+ Lợi nhuận chia cổ tức
9

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 còn
lại chuyển sang năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

49,814,906,693

22,145,520,000
(7)-(8)

27,669,386,693

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;

-

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh
của Công ty trong năm 2020;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao của Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
+ Trích Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, mức trích là 2% lợi nhuận
sau thuế TNDN năm 2020.
+ Trong trường hợp hiệu quả kinh doanh thực tế năm 2020 hoàn thành vượt mức kế hoạch
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý trích bổ sung Quỹ thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 10% tính trên phần lợi nhuận vượt mức kế
hoạch.
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-

-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 04/2020/TTr-BKS

TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM (“Công ty”);

-

Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định quyền hạn,
trách nhiệm của Ban Kiểm Soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
Qua nghiên cứu tìm hiểu về các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng niêm yết theo danh sách công bố của Ủy Ban
Chứng Khoán Nhà Nước hiện nay;
Ban Kiểm Soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:
1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất:
-

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

-

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

-

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt.

2. Kiến nghị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một
trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để
kiểm toán cho Công ty năm 2020.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724
Số: 05/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E xim năm 2020
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản
hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn
bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Bất động sản E
xim (“Eximland/công ty”).
Để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Eximland, nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu
của Eximland trên thị trường, giúp cho các cổ đông thuận lợi hơn trong việc mua bán cổ phiếu khi
cần thiết, đảm bảo hơn về tính minh bạch tài chính và hiệu quả điều hành công ty, thu hút được
các nhà đầu tư, các đối tác trong quá trình kinh doanh.
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các
nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Eximland, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Eximland trên Sở giao dịch chứng khoán;
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán phù hợp (Sở giao dịch chứng
khoán (“SGDCK”) Hà Nội hoặc SGDCK Hồ Chí Minh để thực hiện niêm yết cổ phiếu tùy
thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu
trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Eximland trong năm 2020
hoặc thời điểm khác phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế của công ty;
- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục/hồ sơ/trình
tự đăng ký cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán bao gồm cả việc quyết định
và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong
-

suốt quá trình thực hiện việc niêm yết;
- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu cho Đại hội đồng cổ đông thường
niên cho đến khi việc niêm yết cổ phiếu hoàn tất;
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- 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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v: trích Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ để bổ
sung lợi nhuận nhằm đảm bảo việc chia cổ tức năm 2018
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E Xim năm 2020
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 của Công ty;
Ngày 20/5/2019 HĐQT Công ty đã họp và ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT
về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Theo đó, tương ứng với tỷ lệ
chi trả cổ tức là 100:6 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới) và tổng
số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.507.040 cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến dùng để
phát hành cổ phiếu để chia cổ tức là 25.070.400.000 đồng.
Theo số liệu kế toán tại ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
A&C kiểm toán thì lợi nhuận chưa phân phối trên:
 Báo cáo riêng năm 2018: 30.734.131.293 đồng.
 Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018: 22.275.283.823 đồng.
Như vậy, mặc dù lợi nhuận trên báo cáo riêng là 30.734.131.293 đồng lớn hơn số tiền dự
kiến dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu là 25.070.400.000 đồng nhưng lợi nhuận trên báo cáo
hợp nhất là 22.275.283.823 đồng lại nhỏ hơn số tiền dự kiến dùng để chia cổ tức bằng cổ
phiếu.
Căn cứ theo điểm đ Khoản 1 Điều 74 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/04/2014 thì “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh
hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ (bất lợi thương mại hay còn gọi
-

là lợi thế thương mại âm)...” thì lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho chủ sở hữu năm 2018 lại vượt
quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
Do đó, ngày 18/7/2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp và ban hành Quyết định
số 04B/2019/QĐ-HĐQT về việc thống nhất HĐQT và BKS sẽ không sử dụng số dư Quỹ
hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát từ năm 2018 chuyển sang để chi trả thù
lao cho thành viên HĐQT và BKS. Đồng thời, thống nhất tạm sử dụng toàn bộ Quỹ hoạt
động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
của Công ty để bù đắp vào khoản lợi nhuận còn thiếu so với báo cáo hợp nhất năm 2018 là
2.795.116.177 đồng để đảm bảo đủ điều kiện chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Chi tiết như
sau:
SỐ KẾT DƯ
NĂM 2018
CHUYỂN SANG
2019

SỐ SỬ DỤNG
BỔ SUNG LỢI
NHUẬN ĐỂ
CHIA CỔ TỨC

SỐ KẾT DƯ
NĂM 2018
CHUYỂN SANG
2019 CÒN LẠI

STT

TÊN QUỸ

1

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS

1,026,375,000

1,026,375,000

-

2

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

2,491,666,500

1,768,741,177

722,925,323

3,518,041,500

2,795,116,177

722,925,323

TỔNG CỘNG

Nay, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sử
dụng toàn bộ Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và một phần Quỹ dự trữ bổ
sung vốn điều lệ của Công ty để bù đắp vào khoản lợi nhuận còn thiếu trên báo cáo hợp nhất năm
2018 theo nội dung trên.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

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: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 07/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần
Bất Động Sản E Xim năm 2020
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 của Công ty;

Ngày 20/5/2019, HĐQT Công ty đã họp và ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT về
việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Theo đó, tương ứng với tỷ lệ chi trả
cổ tức là 100:6 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới), tổng số lượng cổ
phiếu phát hành mới là 2.507.040 cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu để
chia cổ tức là 25.070.400.000 đồng, tương ứng với tổng số vốn điều lệ Công ty được tăng lên là
25.070.400.000 đồng.
Ngày 25/10/2019, Công ty CP Bất động sản E XIM đã được Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố
Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 09. Theo đó, Vốn điều lệ
Công ty được điều chỉnh từ 417.840.000.000 VNĐ (Bốn trăm mười bảy tỷ, tám trăm bốn mươi
triệu đồng) lên 442.910.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, chín trăm mười triệu, bốn trăm
ngàn đồng).
Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với Luật
Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cần sửa đổi, điều chỉnh một số
điểm qui định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.
Do đó, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem
xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều
khoản
trên
điều lệ

Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ
sung

Lý do sửa
đổi

Khoản
1 Điều
5

Vốn điều lệ của Công ty là
417.840.000.000 VNĐ (Bốn trăm mười
bảy tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được
chia thành 41.784.000 (Bốn mươi mốt
triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn) cổ
phần với mệnh giá là 10.000 (mười
ngàn) đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty là
442.910.400.000 đồng (Bốn trăm bốn
mươi hai tỷ, chín trăm mười triệu, bốn
trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ
của Công ty được chia thành
44.291.040 (Bốn mươi bốn triệu hai
trăm chín mươi mốt ngàn không trăm
bốn mươi) cổ phần với mệnh giá là
10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần

Phù hợp với
vốn điều lệ
mới của
Công ty tại
Giấy ĐKKD
đăng ký thay
đổi lần thứ
09 ngày
25/10/2019.

Khoản
3 Điều
12

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ
05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng
có các quyền sau:..”

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ
10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng
có các quyền sau:…”

Phù hợp với
quy định tại
Khoản 2
Điều 114
Luật doanh
nghiệp 2014

Khoản
2 Điều
25

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất
sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền
biểu quyết của từng người lại với nhau
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử
một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới
30% được đề cử tối đa hai (02) ứng
viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến
dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04)
ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được
đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60%
đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu
(06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80%
được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa
tám (08) ứng viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất
sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền
biểu quyết của từng người lại với nhau
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử một (01) ứng
viên; từ trên 10% đến dưới 30% được
đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%
đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03)
ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50%
đến dưới 60% được đề cử tối đa năm
(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70%
được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ
70% đến dưới 80% được đề cử tối đa
bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới
90% được đề cử tối đa tám (08) ứng
viên.

Phù hợp với
quy định tại
Khoản 3
Điều 12 của
Điều lệ Công
ty vừa được
sửa đổi

Khoản
2 Điều
33

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu
biểu quyết của từng người lại với nhau
để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ
từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết được đề cử một
(01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30%
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ
30% đến dưới 40% được đề cử tối đa
ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50%
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu
biểu quyết của từng người lại với nhau
để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ
10% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ
trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối
đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới
40% được đề cử tối đa ba (03) ứng
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử
tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến

Phù hợp với
quy định tại
Khoản 3
Điều 12 của
Điều lệ Công
ty vừa được
sửa đổi

Điều
khoản
trên
điều lệ

Nội dung Điều lệ hiện hành

Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ
sung

Lý do sửa
đổi

50% đến dưới 60% được đề cử tối đa dưới 60% được đề cử tối đa năm (05)
năm (05) ứng viên.
ứng viên.

2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban
hành Điều lệ mới sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
Bản Điều lệ được sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2020
thông qua và thay thế Điều lệ hiện tại.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-

Như trên;
Các thành viên HĐQT;
Ban kiểm soát;
Ban điều hành;
Lưu HC-NS; TCKT.

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, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ
chức vào ngày 25/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2015-2019) và
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2024).
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:

0%

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ II (2015-2019) và
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2024).
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:

0%

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của
Công ty trong năm 2020.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:

0%

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %

Điều 5: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận
năm 2019.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối
lợi nhuận của Công ty trong năm tài chính 2020 với các nội dung như sau:
KẾ HOẠCH
STT

DIỄN GIẢI

CT

NĂM 2020
I

Doanh thu

A

Doanh thu bán hàng

1

Chuyển nhượng BĐS

B

Doanh thu hoạt động dịch vụ

1

Cho thuê văn phòng 179EF, CMT8, P5,Q3

2,100,000,000

2

Hoạt động môi giới, mua sĩ bán lẻ

4,000,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

3,000,000,000

II

Giá vốn

A

Giá vốn bán hàng

1

Chuyển nhượng BĐS …

B

Giá vốn hoạt động dịch vụ

1

Hoạt động cho thuê văn phòng 179EF, CMT8 (PB
Khấu hao, tiền thuê đất, phí dịch vụ bảo vệ tòa nhà)

1,669,021,584

2

Hoạt động mua sĩ bán lẻ

3,400,000,000

3

Hoạt động tư vấn đầu tư

2,600,000,000

A+B

9,100,000,000
-

1+…+3

A+B

9,100,000,000

7,669,021,584
-

1+…+3

7,669,021,584

III

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

I-II

1,430,978,416

IV

Hoạt động đầu tư tài chính

A+B

65,857,113,069

A

Doanh thu hoạt động tài chính (TNHĐTC)

1+….+4

75,750,000,000

1

Lãi tiền gửi NH

200,000,000

2

Lãi cho vay

550,000,000

3

Nhận cổ tức/thu nhập từ chuyển nhượng khoản đầu tư
vào công ty con công ty Liên doanh - liên kết

4

Thu khác từ hoạt động đầu tư

B

Chi phí hoạt động tài chính

1

Chi phí lãi vay

2

Chi phí dự phòng tài chính

V

Hoạt động khác

A

Thu nhập khác

-

B

Chi phí khác

-

VI

Chi Phí Hoạt Động

1

Chi phí bán hàng

2

Chi phí quản lý

3

Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4

Chi phí khác

75,000,000,000

1+2

9,892,886,931
9,892,886,931

A+B

1+….+4

-

8,360,055,291
8,360,055,291

VII

Lợi Nhuận trước Thuế

III+IV+V-VI

58,928,036,194

VIII

Thuế TNDN Phải Nộp

VII*20%

11,785,607,239

Lợi nhuận Sau Thuế

VII-VIII

47,142,428,955

IX

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về chế độ thù
lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty
được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 theo danh sách đã được thông qua.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch
niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về trích quỹ
bổ sung lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/ TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị

về số
lượng và danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 0 %
Điều 14: Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2024) theo phương thức bầu dồn
phiếu, cụ thể như sau:
-

Ông/bà
Ông/bà

: Đạt
: Đạt

phiếu/
phiếu/

phiếu, tỉ lệ
phiếu, tỉ lệ

%.
%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
- Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS, BĐH;
- Lưu: Vp,

Khương Tố Huệ

