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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 
 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 
Mã chứng khoán: OGC 
Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 04. 37727252    Fax: 04. 37727073 

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Trọng Nghĩa 
Địa chỉ: Số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 37727252   
Fax: 04. 37727073 
Loại thông tin công bố      24 giờ     72 giờ     bất thường      theo yêu cầu      định kỳ: 

Nội dung thông tin công bố:   

+ Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn 
bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hợp nhất của Công ty năm 2013 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
18/11/2013 tại đường dẫn: http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bien-ban-kiem-
phieu-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban.shtml

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

. 

 

- Như trên; 
Nơi nhận: 

- Lưu VT;  

Người được ủy quyền công bố thông tin 

 
 

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/11/2013. 

:  

http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bien-ban-kiem-phieu-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban�
http://oceangroup.vn/cong-bo-thong-tin/bien-ban-kiem-phieu-xin-y-kien-co-dong-bang-van-ban�
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   Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG 

(thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản) 
----------------------------------------------------- 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương; 
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 024/2013/BB-

OGC ngày 18/11/2013. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh. 
TT Tên ngành nghề Mã ngành 
1 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Phân bón 
4669 

2 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng 

6619 

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là Công ty 
TNHH VNT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Công 
ty TNHH VNT thay đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ: từ 11,09% Vốn Điều lệ tương đương 
33.270.000 cổ phần xuống còn 1,49% Vốn Điều lệ tương đương 4.461.010 cổ phần. 

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 83,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của 
Công ty năm 2013. 

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2013 đã được  
ĐHĐCĐ duyệt (tỷ đồng) 

Kế hoạch điều chỉnh 
(tỷ đồng) 

Doanh thu: 3000 2600 
Lợi nhuận trước thuế: 200 90 

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 82,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2013.       

- TV.HĐQT, BGĐ (t/hiện);  
Nơi nhận: 

- BKS (b/cáo); 
- Phòng HCTH (lưu) 
 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Chủ tịch HĐQT 
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