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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

 

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Tầng 21, Tháp 

A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 

Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010; Giấy phép điều chỉnh 

lần gần nhất số 15/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08 tháng 02 năm 2018.  

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; 

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2018; 

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động 

kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội 

đồng quản trị và Tổng Giám đốc; 

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban 

Kiểm soát và từng kiểm soát viên;  

5. Thông qua Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2018; 

6. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 

2017 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018; 

7. Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 và 

kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018; 

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty 

năm 2018; 

9. Thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 
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B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI 

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội 

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thủy – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố 

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:  

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1151 cổ đông trong đó có 31 cổ đông là tổ chức và 

1120 cổ đông là cá nhân 

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 107.637.435 cổ 

phần  

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1151 cổ đông đại diện cho 

107.637.435 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết). 

- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: ………. cổ đông, sở hữu và đại diện 

cho ………………… cổ phần, chiếm ……. % cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát 

triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.  

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội 

1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. 

Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Chủ tịch đoàn để 

giúp Chủ tọa điều khiển ĐHĐCĐ như sau:  

1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm 

- Ông : Đoàn Ánh Sáng Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Chủ tọa 

- Ông : Đỗ Huy Hoài Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên 

- Ông : Lê Ngọc Lâm Chức vụ : Ủy viên HĐQT Thành viên 

Kết quả: ………% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua 

Chủ tọa cử 02 thành viên sau làm thư ký Đại hội: 

1.2. Ban Thư ký Đại hội  

- Bà : Nguyễn Ánh Ngọc Chức vụ : Chuyên viên pháp chế 

- Ông  :  Vũ Quang Thành Chức vụ : Chuyên viên Phòng KHTH 
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1.3. Ban kiểm phiếu 

- Bà : Nguyễn Thị Anh Đào Chức vụ : 
Chuyên viên Phòng 

KSNB 

Trưởng Ban 

- Bà : Đỗ Hoàng Phương Hiền Chức vụ : 
Chuyên viên Phòng 

KSNB 

Thành viên 

- Bà : Đỗ Thị Thu Trang Chức vụ : 
Chuyên viên Phòng 

TCHC 

Thành viên 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

2. Nội dung Đại hội 

2.1. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội 

Ông Đỗ Huy Hoài – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy 

chế tổ chức Đại hội. 

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác 

- Kết quả biểu quyết: 

4) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

5) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

6) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : 100 % 

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông 

qua với tỷ lệ là 100%. 

2.2. Trình bày các báo cáo và tờ trình 

- Ông Nguyễn Thiều Sơn – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội 

đồng quản trị năm 2017; 

- Ông Đỗ Huy Hoài –  Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh 

năm 2018; 

- Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: 
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+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh 

và tài chính Công ty; kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị 

và Tổng giám đốc; và 

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;  

- Bà Ngô Thị Phong Lan – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày : 

+ Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; 

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2017 và dự kiến thù lao Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 và kế hoạch phát hành 

trái phiếu của Công ty năm 2018. 

- Bà Lê Minh Trang - Trưởng Bộ phận Pháp chế - trình bày:  

+ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP Chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 

+ Tờ trình về giới thiệu ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.  

2.3. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình 

Đại hội thảo luận 

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo 

luận như sau: 

- Ý kiến của Cổ đông mã số: …:  

 Trả lời của Đoàn chủ tịch:  

- Ý kiến của Cổ đông mã số: …:  

 Trả lời của Đoàn chủ tịch:  

- Ý kiến của Cổ đông mã số: …:  

 Trả lời của Đoàn chủ tịch:  

Thông qua các vấn đề: Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển 

Đại hội tiến hành thông qua từng nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau: 

1. Đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 
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3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy …… % cổ đông nhất trí thông qua. 

2. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2018 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu KHKD 2017 

Thực hiện 2017 

Giá trị 
% so với kế 

hoạch 

I. Chỉ tiêu hiệu quả    

1. Tổng doanh thu 339.833 569.560 167,0% 

2. Tổng chi phí (257.233) (361.791) 140,6% 

3. Lợi nhuận trước thuế 82.600 207.769 251,6% 

4. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6% 8,8% 146,7% 

II. Chỉ tiêu chất lượng     

Thị phần môi giới CP 4,0% 3,72% 93% 

 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy …… % cổ đông nhất trí thông qua. 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 

Đơn vị: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu KHKD năm 2018 
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I. Chỉ tiêu hiệu quả 
 

1. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 200 

2. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8% 

II. Chỉ tiêu chất lượng  

     1. Thị phần môi giới CP 3.8% 

     2. Tỷ lệ an toàn tài chính 
≥260% 

 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy …… % cổ đông nhất trí thông qua. 

3. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động 

kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ….. % cổ đông nhất trí thông qua. 

4. Đối với Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy …… % cổ đông nhất trí thông qua. 
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5. Đối với Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

(i) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 

- Một số chỉ tiêu cơ bản: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

TT Các chỉ tiêu  Số tiền  

1 Tổng tài sản 2.346  

2 Vốn chủ sở hữu 1.209  

 Trong đó: Vốn Điều lệ 977  

3 Lợi nhuận trước thuế        208  

4 Lợi nhuận sau thuế         175  

 

(ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 

STT Chỉ tiêu Công thức/ghi chú   PPLN 2017 (đồng)  

1 Lợi nhuận sau thuế        174.972.605.593  

2 Bù đắp lỗ lũy kế                                -   

3 Lợi nhuận trích lập các quỹ (3)= (1)-(2)      174.972.605.593  

4 Trích lập các quỹ   (4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)        30.834.733.265  

4.1 
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều 

lệ 
(4.1) = 5%*(3)          8.748.630.280  

4.2 Quỹ dự phòng tài chính (4.2)=5%*(3)          8.748.630.280  

4.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 

(4.3)=3 tháng lương của 

người lao động và 1,5 

tháng lương của người 

quản lý 

       13.337.472.706  

5 
Thù lao và phụ cấp hội họp 

HĐQT, BKS 
              248.000.000  
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6 

Cổ tức bằng cổ phiếu đã tạm 

ứng trong năm 2017 (5% trên 

VĐL tại 19/07/2017) 

         46.489.430.000  

7 

Cổ tức bằng cổ phiếu còn lại 

2017 sẽ chi trả (tỷ lệ trên VĐL 

tại thời điểm chi) 

  3,1% 

 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

(iii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

STT Nội dung Số liệu 

1 Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 200 

2 Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ) 8% 

Phương án chi trả cổ tức 

a. Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 8%/ mệnh giá cổ phiếu.  

b. Hình thức chi trả:  

Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức 

chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động 

kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.  

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 
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Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

6. Đối với Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

- Thông qua tổng thù lao thực hiện chi trả cho HĐQT và BKS BSC tính từ ngày 

01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là 174.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tư triệu 

đồng. Chi tiết: 

1. Mức thù lao thực hiện 2017 

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị  : 60 triệu đồng/năm (5.000.000 đồng/tháng) 

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 72 triệu đồng/năm (3.000.000 đồng/tháng) 

- Trưởng ban Kiểm soát : 30 triệu đồng/năm (2.500.000 đồng/tháng) 

- Thành viên Ban Kiểm soát  : 12 triệu đồng/năm (1.000.000 đồng/tháng) 

2. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 

- Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:  2.000.000 đồng/người/lần họp 

- Tổng phụ cấp tham gia hội họp thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát BSC tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là 74.000.000 VNĐ 

(Bảy mươi tư triệu đồng). 

Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

- Thông qua mức dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hôị đồng Quản tri ̣và Ban 

Kiểm soát năm 2018 

a. Thành viên chuyên trách: hưởng lương theo quy chế thu nhập của công ty. 

Trong đó chi phí lương, chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị 

độc lập, Trưởng ban kiểm soát không quá 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm 

triệu). 

b. Thành viên không chuyên trách: 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị  : 5.000.000 đồng/tháng (60 triệu 
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đồng/năm) 

 Thành viên Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng (36 triệu 

đồng/năm) 

 Thành viên Ban Kiểm soát  : 1.000.000 đồng/tháng (12 triệu 

đồng/năm) 

Ghi chú: Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế thu nhập 

cá nhân. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát làm đại 

diện phần vốn của BIDV tại BSC, thù lao sẽ được chuyển về BIDV. 

c. Phụ cấp tham gia hội họp thực hiện 

Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:  2.000.000 đồng/người/lần họp. 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

7. Đối với Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn năm 2017 

và kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2018; 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

 Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

8. Đối với Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP 

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 



 

11 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

9. Đối với Tờ trình giới thiệu ứng viên thành viên độc lập HĐQT  

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến  - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

Như vậy ……. % cổ đông nhất trí thông qua. 

2.4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tiếp nối 

nhiệm kỳ II (2018-2020) 

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu Thành viên độc lập HĐQT là Ông: Lê Đào 

Nguyên. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ______ phiếu bầu tương đương _______%.  

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 

- Bà Nguyễn Ánh Ngọc – thay mặt Ban Thư ký đoc̣ Dự thảo Biên bản Đại hội và 

Nghi ̣quyết Đaị hôị 

- Kết quả biểu quyết: 

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : …… % 

- Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với 

tỷ lệ 100 % 

4. Bế mạc Đại hội 

Đại hội bế mạc hồi …… giờ ….. phút ngày 20 tháng 04 năm 2018. 

Biên bản này được lâp̣ thành 02 bản gốc vào hồi … giờ … phút ngày 20 tháng 04 

năm 2018 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình 

nghị sự. 
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Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 

100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông 

qua./. 

Chủ toạ Đại hội 

 

 

 

Đoàn Ánh Sáng 

Thư ký Đại hội 

 

 

 

 

Nguyễn Ánh Ngọc 

 

 

 

 

Vũ Quang Thành 

 


