Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 11/4/2018 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18
đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018 với sự tham dự đầy
đủ của các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc điều hành và các cổ đông đại diện cho
86,53% vốn điều lệ, tương đương 7.008.650 cổ phần đang lưu hành.

Tại đại hội Chủ tịch HĐQT đã báo cáo với các cổ đông tình hình hoạt động chung của
công ty, trong đó nhận định năm 2017 là một trong những năm khó khăn khi có những
chỉ tiêu kế hoạch chưa thể hoàn thành ở cả công ty mẹ cũng như đơn vị thành viên. Tuy
nhiên tổng kết năm 2017 thì năng lực cạnh tranh của các công ty thành viên đã được nâng
lên rất nhiều, các đơn vị đã tự đấu thầu, trúng thầu, ký các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn
lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đối với công tác đầu tư dự án, Công ty vẫn đang hoàn thiện
các thủ tục pháp lý Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn, đẩy mạnh công tác bán hàng ở dự án
Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Ông Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI, đơn vị quản lý
phần vốn Nhà nước tại công ty đã có những chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp cả về
việc làm và tài chính, đồng thời nhận định rằng Công ty LICOGI18 vẫn là một trong
nhưng đơn vị có sự tăng trưởng tuy không cao nhưng ổn định và bền vững.

Đồng thời Công ty ghi nhận những ý kiến xây dựng có tầm chiến lược từ cổ đông hiện
đang tham gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản. Theo đó cổ đông này
cho rằng công ty cần xây dựng chiến lược về nhân sự và quản trị công ty để có đội ngũ
nhân viên tinh nhuệ và lành nghề.

Sau phần thảo luận tích cực đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm
2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
thông qua đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL37
theo hình hình Hợp đồng BT và một số đề xuất quan trọng khác.

Một năm khó khăn nữa đã qua đi nhưng với những gì đã và đang làm được chúng ta
có quyền tin tưởng vào sự lãnh đạo của bộ máy quản trị điều hành, sự nỗ lực đóng góp và
đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, tin vào sự phát triển ổn định của Công ty với
gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là đơn vị 2 lần được phong tặng
Danh hiệu Anh hùng và hy vọng vào tương lai tốt đẹp của toàn nền kinh tế đất nước.

