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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;  

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO; 
 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc có tăng hay giữ nguyên mức phụ cấp cho các thành viên Hội đồng 

Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần SIVICO trong năm 2018: 

STT Chức danh 
Mức phụ cấp /tháng trong 

năm 2017 

1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 6,000,000 đồng 

2 Phó CT Hội đồng Quản trị 4,800,000 đồng 

3 Thành viên Hội đồng quản trị 4,200,000 đồng 

4 Trưởng Ban kiểm soát 4,200,000 đồng 

5 Thành viên Ban kiểm soát 2,400,000 đồng 

 Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng 

góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo các tiêu chí 

cụ thể như sau: 

STT Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 
Mức thưởng 

(Tỷ lệ/LNST) 

1 Nhỏ hơn hoặc bằng  20% 0 

2 Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30% 2% 

3 Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50% 3% 

4 Lớn hơn 50% 5% 

 Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 Trân trọng cảm ơn! 

   CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

Nguyễn Văn Viện 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 

Hải phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2018 


