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NGHÒ QUYEÁT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

 
- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004995 đăng ký lần đầu ngày 

11/07/2006 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 24/01/2009. 
- Căn cứ điều 22 và 23 - Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân 

Triều An được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 30/03/2007. 
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân 

Triều An trong phiên họp ngày  10/3/2010 
- Căn cứ Tờ trình ngày 26/04/2010 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần 

Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An V/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2010. 

 
 

Trang 1 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/04/2010. 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN 

QUYẾT NGHỊ 

ÑIEÀU I :  Thông qua kết quả hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh 
năm 2009 với chi tiết cụ thể như sau : 

 
     Đơn vị tính : tỷ đồng 

STT Nội dung 
Kết quả kinh doanh 

năm 2009 
1 Doanh Thu 212,770
2 Lợi nhuận trước thuế 50,749
3 Lợi nhuận sau thuế 45,660

 
ÑIEÀU II :  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 

năm 2009 : 
 

Đơn vị tính : tỷ đồng 
STT Nội dung  Kết quả 

1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50,749
2 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 7,847
3 Lợi nhuận sau thuế 45,660
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4 Các khoản giảm trừ -
5 Lợi nhuận còn lại 45,660
6 Phân phối các quỹ : 4,966
 . Quỹ đầu tư phát triển -
 . Quỹ dự phòng tài chính 2,283
 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi  2,283
 . Quỹ khen thưởng điều hành 0,400

7 Chi trả cổ tức (8% treân voán ñieàu leä) 39,200
 

ÑIEÀU III :  Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 : 
 

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là :  8% vốn điều lệ, bằng 
39.200.000.000 đñồng. 

- Phương thức chia : bằng tiền mặt 
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng  05/2010 

ÑIEÀU IV :  Thông qua kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2010 : 
1. Các chỉ tiêu: 

          Đơn vị tính : tỷ đồng 
STT Noäi dung Keá hoaïch naêm 

2010 
1 Doanh thu 255
2 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 61,791
3 Noäp thueá Thu nhaäp doanh nghieäp 6,302
4 Lôïi nhuaän sau thueá 55,369
5 Phaân phoái caùc quyõ 6,036
  * Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 0
  * Quyõ döï phoøng taøi chính (5% LNST) 2,768
  * Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi (5% LNST) 2,768
  * Quyõ khen thöôûng ñieàu haønh 0,500

6 Chi traû coå töùc (10% treân voán ñieàu leä) 49,000
 
 2. Về đầu tư: 
- Quyeát ñònh mua nhaø vaø ñaát taïi 38/26 Nguyeãn Hôùi, P. An Laïc, Q. Bình 

Taân trò giaù 18.986.820.000 ñoàng ñeå ñaàu tö xaây döïng môû roäng Beänh vieän. 

- Thöïc hieän hôïp taùc vôùi Coâng Ty Coå Phaàn Tö vaán Ñaàu Tö vaø Dòch vuï An 
Trieàu thaønh laäp “Phoøng Khaùm Ña Khoa Trieàu An 2” taïi ñòa chæ:  119-121 
Laïc Long Quaân, P.1, Quaän 11, Tp.HCM. 

- Xem xeùt vaø trình  Ñaïi hoäi ñaàu tö xaây döïng khu mới 300 giường vaø trang 
bò caùc thieát bò maùy moùc trò gia ́ 300 tỷ đñoàng. 
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ÑIEÀU V :   

1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị  
1.1  Nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị. 
1.2  Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát năm 2010. 
  Caên cöù vaøo khoái löôïng coâng vieäc cuûa caùc thaønh vieân trong Hoäi 

Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban kieåm soaùt : hoäi hoïp, thaûo luaän, goùp yù, ñeà xuaát, ñi 
coâng taùc, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò döï kieán sinh hoaït phí naêm 2010 laø 
500.000.000 ñoàng duøng ñeå traû thuø lao, thöôûng cho Hoäi ñoàng Quaûn Trò vaø 
Ban kieåm soaùt. 
2.  Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát . 
 

ÑIEÀU VI :  Thông qua nội dung chọn đơn vị tư vấn kiểm toán :  

Ñeå chuaån bò cho vieäc kieåm toaùn naêm 2010, caên cöù quy ñònh veà vieäc 
choïn ñôn vò kieåm toaùn taøi chính phaûi ñöôïc ÑHÑCÑ pheâ chuaån, Hoäi ñoàng quaûn 
trò kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø chaáp thuaän uûy quyeàn cho Hoäi ñoàng quaûn trò 
caên cöù caùc tieâu chí chaát löôïng, uy tín ñôn vò, giaù chaøo caïnh tranh vaø söï hoå trôï 
töø ñôn vò kieåm toaùn ñoái vôùi Coâng ty ñeå choïn ñôn vò thöïc hieän kieåm toaùn taøi 
chính theo quy ñònh cuûa Boä Taøi Chính cho Coâng ty Coå phaàn Beänh vieän Ña 
khoa Tö nhaân Trieàu An trong naêm 2010. 
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ÑIEÀU VII : Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty 

chứng khoán thực hiện quản lý sổ cổ đông: 

Nhằm ta ̣o đñieàu kieän toát nhaát cho caùc coå ñoâng trong giao dòch chuyeån 
nhöôïng coå phaàn vaø thöïc hieän caùc quyeàn lieân quan ñeán coå phaàn, Hoäi ñoàng quaûn 
trò kính trình ÑHÑCÑ xem xeùt vaø chaáp thuaän uûy quyeàn cho HĐQT lựa chọn 
coâng ty chứng khoa ́n  thực hieän quản lyù soå coå ñoâng. 
 

ÑIEÀU VIII :  Thông qua nội dung Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Bệnh viện 
Triều An tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE) trong năm 2010.. 

 Hoäi ñoàng quaûn trò sau khi xem xeùt, ñaùnh giaù caùc ñieàu kieän cuûa Coâng Ty 
CP BV ÑKTN Trieàu An, tham khaûo yù kieán tö vaán cuûa Coâng Ty chứng khoaùn, 
treân cô sôû so saùnh nhöõng lôïi ích coå ñoâng cuûa vieäc nieâm yeát coå phieáu Coâng ty 
treân Sôû Giao dòch chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh (HOSE), HÑQT kính 
trình Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng cho yù kieán veà vieäc nieâm yeát coå phieáu cuûa Coâng ty 
treân Sôû Giao dòch chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh (HOSE) trong naêm 



2010 vaø uûy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò xaây döïng, quyeát ñònh phöông aùn, thôøi 
ñieåm thích hôïp  vaø tieán haønh caùc thuû tuïc theo luaät ñònh ñeå nieâm yeát. 
 

 

ÑIEÀU IX : Tổ chức thực hiện  
1. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân 

Triều An thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các 
nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bệnh 
Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An thống nhất thông qua (không có ý kiến 
bổ sung hoặc đề nghị nào khác).  
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Nơi nhận : 
- Toàn thể cổ đông “để thông báo”; 
- HĐQT – BKS – TGĐ; 
- Lưu HĐQT. 
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