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COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA TAÂN PHUÙ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
314 Luyõ Baùn Bích, Q.Taân Phuù,TP.HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

›84.8.38609003 Fax :84.838607622 ---o0o---

NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ĐỒNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2010
COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA TAÂN PHUÙ

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp , luật chứng khoán và điều lệ Công Ty

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày

12/4/2010.

Hoâm nay, ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2010 taïi Khaùch saïn Duxton Saigon 63 Nguyễn

Huệ, Quận 1 , TP.HCM; Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng thöôøng nieân naêm 2010 Coâng ty Coå

phaàn nhöïa Taân Phuù ñaõ ñöôïc tieán haønh töø 9giờ 25’ñeán 13 giờ 30’ cuøng ngaøy.

Toång soá coå ñoâng tham döï laø 35 ngöôøi, ñaïi dieän cho 2.260.364 coå phaàn, baèng 90,57%

toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát cuûa toaøn Coâng ty.

Sau khi nghe ñại diện Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát trình

bày các báo cáo Đại Hội , Đại Hội Đồng Cổ Đông thường  niên năm 2010 đã tiến hành

thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại Hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của tổ kiểm phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 do Ông Ngô

Đức Trung – Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc báo cáo trước Đại Hội

-Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2009, thông qua mức thù lao HĐQT và BKS

năm 2009 ( 0,2%/ doanh thu SXCN ) và năm 2010 (0,25%/doanh thu SXCN )  do Ông

Nguyễn Văn Hùng – Chủ Tịch HĐQT báo cáo trước Đại Hội

-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 do Công Ty TNHH BDO Việt Nam (Đính kèm)

-Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2009 do Trần Văn Tiến – Thành viên

Ban Kiểm soát báo báo trước Đại Hội.

* Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Doanh thu hợp nhất ≥ 245.000.000.000 đồng trong đó doanh thu SXCN 145 tỷ

- Lợi nhuận trước thuế ≥ 6.000.000.000 đồng

- Dự kiến chi cổ tức ≥ 10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%
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Điều II : Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi

nhuận năm 2009 như sau :

+ Lợi nhuận hợp nhất của Công ty là : 5.735.407.180 dồng

+ Lôïi nhuaän đ ược phân phối  thöïc hieän tröôùc thueá laø : 5.265.090.628 ñoàng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp :  1.237.503.286 đồng

+ Quyõ ñaàu tö phaùt trieån : 201.379.367 ñoàng

+ Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä coâng ty : 201.379.367 ñoàng

+ Quỹ dự phòng tài chánh : 201.379.367 đồng

+ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : 136.099.932 đồng

+ Chi coå töùc 13%/naêm theosoácoåphaàn hieän coù,soá tieàn laø: 2.850.000.000 ñoàng

+Quyõ thöôûng ban quaûn lyù ñieàu haønh coâng ty : 120.827.000 ñoàng

+ Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi : 316.522.309 ñoàng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%

Điều III: Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua phương án phát hành tăng

vốn điều lệ năm 2010:

A-Mục đích của việc phát hành

- Làm cơ sở cho dự án hợp tác đầu tư liên danh khai thác đất tại mặt bằng 314 Lũy

Bán Bích, Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú TP.HCM.

- Dự án góp vốn tái chế phế liệu

- Xây dựng nhà xưởng Long an

- Chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại  phía Bắc .

B-Hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược:

Hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.500.000 cổ phiếu cho các đối tác chiến lược theo

nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông ngày 23 Tháng 04 năm 2009

1.Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

* Mục đích phát hành: Thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng

nhà xưởng tại Đức Hòa – Long An và chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất và xây

dựng nhà xưởng tại  phía Bắc.

 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh

giá là 15.000.000.000 VNĐ. ;Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông
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có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua

cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành

thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua

được phép chuyển nhượng.

 Phương thức  phát hành: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt

Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở

hữu 10 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 10:6).

 Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ

đông hiện hữu tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nhưng không

thấp hơn mệnh giá.

 Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện

quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà

cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6, khi đó số

lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: (177/10)x6 = 106,2 cổ phần.

Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 106 cổ phần.

Tổng tiền thu được sau khi phát hành là: 15.000.000.000  đồng được tiến trình phân bổ

cho như sau:.

+Đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng tại Đức Hòa Long An: 80 %

+Chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại  phía Bắc: 20 %

 Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông

không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ

phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần

còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối sao cho có lợi nhất

cho cổ đông.

 Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cho cổ đông hiện

hữu tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán.

2.Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược

 Mục đích phát hành : Dự án góp vốn tái chế phế liệu và chuyển quyền

thuê 14.000 m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại  phía Bắc .

 Phương án phát hành : Việc phát hành các cổ đông chiến lược được xác

định theo các tiêu chí : có năng lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ, tư

vấn cho Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh quản trị
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doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời phải  cam kết

nắm giữ cổ phần của Tân Phú ít nhất 12 tháng.

 Số lượng phát hành: 500.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá

là 5.000.000.000 VNĐ.

 Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến

lược thực hiện theo cách thức:

 Tổ chức đăng ký mua cổ phần: Thông qua Công ty Cổ phần Chứng

Khoán Bản Việt (VCSC), Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú gửi thư mời

tham gia góp vốn mua cổ phần và mẫu đơn đăng ký đến một số đối tác

chiến lược đã được lựa chọn.

 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú phê duyệt số lượng cổ phần được mua

của mỗi nhà đầu tư: Sau khi quyết định được các nhà đầu tư đăng ký

mua, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú cùng với VCSC tiến hành phân bổ

số lượng cổ phần từng nhà đầu tư được mua căn cứ theo số lượng cổ

phần chào bán và số lượng cổ phần đăng ký mua.

 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn nhà đầu tư và giá phát

hành phân phối cho từng nhà đầu tư chiến lược tùy thuộc vào tình hình

thị trường chứng khoán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ

đông hiệu hữu.

 Dự kiến tổng tiền thu được sau khi phát hành là: 6.000.000.000

đồng  được tiến trình phân bổ cho như sau:

+ Dự án góp vốn tái chế phế liệu : 60 %

+Chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất & xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc:40 %

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cho cổ đông chiến

lược tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán.

1.Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2010, phương án phát hành tăng

vốn điều lệ(tờ trình đính kèm)

2. Uỷ quyền cho HĐQT, căn cứ vào thị trường quyết định tiến độ & thực

hiện việc sử dụng vốn theo kế hoạch đã nêu tại tờ trình này, sao cho phù hợp

nhu cầu kinh doanh của Cty .

3.Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh

doanh của Công Ty, quyết định thời điểm , giá, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

và tiến độ thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 .
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4.Uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

năm 2010 ( mà Đại Hội đã thông qua ) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm

quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật

5.Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại

Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

6.Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi

cổ phiếu thực tế phát hành được.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%

Điều IV :Bổ sung sửa đổi điều lệ

Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau :

Điều 28-1.Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ được bổ nhiệm một thành viên trong Hội

đồng hoặc người khác làm Giám đốc ( Tổng giám đốc ) phù hợp với quy định của

pháp luật . Giám đốc ( Tổng giám đốc) có thể là chủ tịch HĐQT .

2. Giám đốc ( Tổng giám đốc ) có những quyền hạn và trách nhiệm sau :

2.b.Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty

bao gồm việc thay mặt Công ty quyết định đầu tư các dự án có giá trị nhỏ hơn 10%

vốn điều lệ, từ 10% đến 15% phải báo cáo chủ tịch HĐQT trước khi quyết định, ký

kết các hợp đồng tài chính thương mai, tổ chức và điều hành hoạt động  sản xuất

kinh doanh thường nhật của Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất ;

Điều VI : Thông qua mô hình tổ chức

Đại hội thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT xem xét từng trường hợp cụ thể,

quyết định thành lập các đơn vị phù hợp với đề án của HĐQT trong tờ trình sau đó báo

các trước cổ đông ở đại hội gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%

Điều VII : Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua danh sách Công Ty kiểm toán độc

lập và Uy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công Ty kiểm toán sau để  thực hiện

việc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú cho

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 và kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hợp

nhất quý II,  và năm 2010.

1. Công Ty TNHH BDO Việt Nam

2. Công ty tư vấn và kiểm toán Mỹ CA&A

3. Công Ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C

4. Công Ty kiểm toán AS
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Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%

Điều VII : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS

nhiệm kỳ II ( 2010-2014 )

Danh sách Hội Đồng Quản Trị

1. Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch

2. Hồ Công Thiện -  Phó chủ tịch

3. Ngô Đức Trung - Thành viên

4. Nguyễn Quốc Nhựt –Thành viên

5. Thượng Thị Ngọc Tuyết – Thành viên

Danh sách Ban Kiểm soát

1. Trần Hồng Phong – Trưởng ban

2. Trần Ngọc Hùng - Thành viên

3. Trần Văn Tiến - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua  : 2.260.364 CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ :

100%

Điều VIII : Tổ chức thực hiện : Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Hội Đồng Quản

Trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nghị quyết

này.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên năm 2010.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Nguyeãn Vaên Huøng


