
CONG HOÀ x HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 

DÙc lp-Ty do -Hanh phúc 
CONG TY CP LICOGI 166 

S6: 01/2023/NQ-�HCD 
Hà Noi, ngày 25 tháng 02 n�m 2023 

NGHI QUYÉT 
DAI HOI DÔONG CÓ �ÔNG THUONG NIÊN 2023 

cÔNG TY CÓ PHÅN LICOGI 166 

DAI HOI DÔNG CÓ DÔNG 

Can ct Luat Doanh nghiÇp só: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can ct Ludt chiing khoán dugc Quóc hÙi nuóc Cóng hoa xa hÙi chù ngh+a ViÇt 

Nam thong qua và Luát sia �oi, bó sung môt só �ièu cia Luât chmg khoán; Cáe vän 
ban hurong dán thi hành Lu�t ching khoán và Lu�t sia dói bô sung mÙt só diêu ciça 

Luat chúng khoán; 

C�n c vào �ieu lë cia Cóng ty Có phán Licogi 166 dugc Dai hÙi dóng có dóng 

thong qua ngày 25/6/2021; 
Can ct bien bán hop Dai hÙi dông có dông thucong niên 2023 cia Công ty CP 

Licogi 166 só 01/2023/BB-DHCÐ ngày 25 tháng 02 n�m 2023. 

QUYET NGHI 
Dieu 1. Thông qua báo báo cáo kêt quà ho¡t �Ùng san xuât kinh doanh 

n�m 2022 và kê ho¡ch hoat �Ùng n�m 2023. 

.N:0102 

CON 
Ket quá hoat �Ùng s�n xuât kinh doanh n�m 2022: CO F 

Don vË tinh:tý �ôngeICOE 
XU STT Chi tiêu Thrc hiÇn 

1 San lugng 
2 2 Doanh thu 

3 Loi nhuan truóc thuê 

4 4 Von dièu lÇ lu hành 

3,50 ty �ông 
3,373 ty dong 

-98,33 ty dong 
76 ty dong 

Ke ho¡ch hoat �Ùng n�m 2023: 
Dai hÙi cô dông thuòng niên n�m 2023 thông nhât t¡m dimg ho�t �Ùng 

Cong ty co phân LICOGI 166 të 25 tháng 2 n�m 2023, giao HÙi �ông quân tri, 
Tông giám �ôc hoàn thiÇn thç tyc vói Sö kê ho¡ch �âu tu thành phÑ Hà nÙi và các 
co quan có liên quan. 

Dieu 2. Thông qua Báo cáo tài chính n�m 2022 cça Coông ty CP 

Licogi 166. 
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Diêu 3. Thông qua phuong án không trích lp các quù n�m 2022, 

không chia cô trc n�m 2022 và kÃ ho¡ch không chia cô túc n�m 2023. 

Diêu 4. Thông qua k¿t quá chi trá thù lao cça HDQT n�m 2022 là o 

dông và kê ho¡ch không chi thù lao cça HÐQT n�m 2023. 

Diêu 5. Thông qua viÇe lya chÍn công ty kiÃm toán Báo cáo tài chính 

n�m 2023. 

- Lyra chon mÙt công ty kiêm toán có n�ng lyc, �uçc Uy ban chéng khoán 

Nhà Nuóc châp thun kiêm toán cho các �on vË niêm yêt trên thË truÝnmg chúng 

khoán, thyrc hiÇn ki¿m toán Báo cáo tài chính cça Công ty n�m 2023. 

Dai hoi dong cô �ông üy quyên cho HÙi �ông qu£n tri quyét dËnh lya chon 

don vi kiêm toán phù hop, quyét �Ënh thÝi diÃm thuc hiÇn kiÁm toán �Ã ��m b£o 

hoat �Ùng cça Công ty. 

Diêu 6. Thông qua nhân sr quan ý, miÃn nhiÇm Tong giám �Ñc theo 

don tir nhiÇm, bô nhiÇm Tóng giám �Ñc - nguöi d¡i diÇn theo pháp lut cça 

công ty. 
Dong ý thông qua viÇc miên nhiÇm chééc vå Tông giám �óc - nguroi �¡i diÇn 

pháp lut cúa Công ty cô phân LICOGI 166 �Ñi vói Ông Vk Công Hung 

Dông ý thông qua viÇc bô nhiÇm Ông Vk Dúc Manh sinh ngày 23/3/1986 

git chúc vu Tông giám �óc nguöi d¡i diÇn pháp lut cça Công ty co phàn 462 
TY LICOGI 166. 

AN Dieu 7. Thông qua quy chê bâu cr, úrng cr thành viên HÐQT nhiÇm ky 
166 

2022-2027. 

Dai hÙi �ã thông nhât thông qua quy ché bâu cù, úng cù thành viên HÐQT 

nhiÇm ký 2022-2027. 

Dieu 8. Bàu cë HÐQT nhiÇm ky 2022-2027 
Dai hÙi dã båu 03 (ba) thành viên H�QT nhiÇm ký 2022-2027 là ông va 

Dúc Manh, ong Phan Vän Duong, ông Vk Quoc Sü tië ngày 25/02/2023. 

Dieu 9. DiÁu khoán thi hành. 
- Nghi quyêt này �ã duge �ai hÙi dông có �ông cça Công ty Cô ph§n 

Licogi 166 thông qua t¡i phiên hÍp thuong niên 2023, nghi quyêt này có hiçu l1rc 

kê tir ngày 25 tháng 02 n�m 2023. 

- Dai hoi dòng co dông giao cho HÙi �ông quán trË chi �¡o, tô chúc thuc 
hiÇn các nÙi dung dä �uyo thông qua t¡i �¡i hÙi trên co så phù hãp vÛi các quy 
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dinh cua Diêu lÇ Công ty và quy dËnh pháp lut hiÇn hành, båo �äm lgi ích cao 

nhât cho Công ty và cho các cô �ông 
TM. DAI HOI DÒNG cÓ DÔNG 

GHUGOADAI HOI 
Noi gii: 

- Các có dông; 
CONG TY 
co PAAN U 

ttCoGT 166 

- HÐQT, Ban TGD; 
- Cóng bó thóng tin; 
Laru Cóng ty. 

VGCON� HUNG 
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