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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

 Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

 Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của
Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.

 Căn cứ vào Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hưng Đạo
Container ngày 17/03/2012.

QUYẾT NGHỊ
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hưng Đạo Container diễn ra tại Hội trường lầu 6,
Khách sạn Hương Sen, 66-68-70 Đồng Khởi, Q.1, Tp. HCM đã thống nhất thông qua những
nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

 Gồm các nội dung chính:

Các mặt làm được trong năm 2011

- Doanh thu: 176 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 6.44 tỷ

- Có được thị phần về xe đầu kéo và rơ móoc với doanh số buớc đầu đạt hơn

17 tỷ đồng

- Thâm nhập được vào thị trường Campuchia với các sản phẩm: container các

loại, xe đầu kéo, rờ móoc.

Định hướng phát triển của công ty năm 2012
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 Cơ cấu, kiện toàn lại bộ máy nhân sự các chi nhánh; Củng cố giữ vững vị thế nhà
cung cấp sản phẩm và dịch vụ container hàng đầu tại Việt Nam.

 Giao chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận cho từng chi nhánh và đảm bảo tăng trưởng ít
nhất 20% doanh thu và gấp đôi lợi nhuận so với năm 2011.

 Đẩy mạnh mua bán xe đầu kéo, rơ móoc.

 Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm sang Cambodia và Myanmar.

 Thu hồi container của các Hãng tàu chậm thanh toán để bán thanh lý.

 Đặt mục tiêu tiết kiệm, giảm chi phí 10% cho các chi nhánh.

2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các nội dung chính sau:

 Tình hình sản xuất kinh doanh năm  2011

 Doanh thu đạt 176 tỷ, tăng 13,5% so với năm 2010.

 Lợi nhuận sau thuế : 6.44 tỷ,  giảm 42% so với năm 2010.

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

 Tổng kế hoạch doanh thu năm 2012 là: 215 tỷ đồng, tăng 20% so với năm
2011

 Lợi nhuận sau thuế là: 16 tỷ đồng, tăng 250% so với năm 2011

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2011

4. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi khoản 1 và 3, Điều 5:

Tăng vốn điều lệ Công ty từ 86,000,000,000 đồng lên 94,598,790,000 đồng (Chín mươi bốn
tỷ năm trăm chín mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tăng số lượng từ
8.600.000 cổ phần lên 9.459.879 cổ phần. Do phát hành thêm 4.3 triệu cổ phiếu ra công
chúng và trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%.

5. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

6. Phân chi Lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container năm 2011
như sau:

Doanh thu thuần 176 tỷ

Lợi nhuận trước thuế 9.7 tỷ

Lợi nhuận sau thuế 6.44 tỷ

Trang2

Page 2 of 5



Phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

Chia cổ tức năm 2011 là 5% trên mệnh giá cổ phần 4,7 tỷ đồng

Trích lập các quỹ 1.39 tỷ đồng

Lợi nhuận giữ lại 350 triệu đồng

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% trên mệnh giá (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng).

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau:

Đ/v: tỷ đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2012

Doanh thu thuần 215

Lợi nhuận sau thuế 16

Tỉ lệ chi trả cổ tức 15%

7. Thù lao HĐQT và BKS:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT cũng như BKS
trong năm 2011, mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

Thù lao HĐQT 180 triệu đồng

Thù lao BKS 40 triệu đồng

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2012 vừa đảm
bảo việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các nguyên tắc minh bạch, công khai của báo
cáo tài chính đồng thời tạo được thuận lợi trong việc thực hiện hợp nhất hệ thống các Chi
nhánh theo đúng quy định của chuẩn mực Kế toán và quy định của các Luật định Việt Nam.

9. Bầu bổ sung Ban Kiểm Soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container; Căn cứ
vào Đơn từ nhiệm BKS của Bà Lê Thị Hồng Minh, bầu bổ sung 01 thành viên cho BKS nhiệm
kỳ 2012 – 2013 như sau:

Thành viên trúng cử vào BKS:

1. Nguyễn Văn Công
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2013 gồm các thành viên:

- Bà Trần Thị Thu
- Bà Trần Thị Nguồn
- Bà Lê Thị Ngọc Mai
- Ông Nguyễn Văn Công

10. Phương án sáp nhập Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng vào
Công ty cổ phần Hưng Đạo Container:
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10.1 Thông tin chung về hai công ty:

THÔNG TIN CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên công ty Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải
Thương mại Đại Hưng

Vốn điều lệ 94.598.790.000 đồng 55.000.000.000 đồng

Mã CK HDO DHL

Ngành nghề
kinh doanh

Sản xuất, mua bán, sửa chữa và cho
thuê container ISO, sửa chữa, mua bán
xe đầu kéo, cho thuê kho bãi, vận tải
container, sản xuất rơ mooc…

Mua bán, sửa chữa và cho thuê
container, làm nhà ở văn phòng
bằng container, sản xuất rơ mooc,
cho thuê kho bãi, logistics…

Quá trình hình
thành và phát
triển

Năm 1994, thành lập Công ty TNHH
Hưng Đạo Container.

Năm 2000, chuyển đổi thành Công ty
CP Hưng Đạo Container.

Từ năm 2000 - 2008: Thành lập thêm
các chi nhánh ở Bình Dương, Hải
Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang.

Năm 2009, đăng ký giao dịch trên sàn
UPCOM của HNX.

Năm 2010, niêm yết cổ phiếu tại HNX.

Năm 1999, thành lập Công ty
TNHH Cơ khí Vận tải Thương mại
Đại Hưng.

Năm 2001, Thành lập chi nhánh tại
HCM.

Năm 2009, chuyển đổi thành Công
ty Cổ phần Cơ khí Vận tải TM Đại
Hưng.

Năm 2010 -2011, thành lập thêm
các chi nhánh tại Hà Nội, Quy
Nhơn và Bình Dương.

Năm 2012, niêm yết cổ phiếu tại
HNX.

Cơ cấu cổ
đông

Trong nước   : 81,5%.

Nước ngoài   : 18,5%.

Trong nước   : 100%.

Nước ngoài   :     0%.

10.2 Các chỉ tiêu tài chính của hai công ty tính đến ngày 31/12/2011:

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU HDO DHL

Tổng tài sản 285.682 83.721

Tài sản ngắn hạn 183.985 46.926

Tài sản dài hạn 101.696 36.797

Tổng nợ 176.211 24.004

Vốn chủ sở hữu 109.470 59.717

Doanh thu thuần 176.073 64.631
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