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NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG 

      COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ NAÊM 2009 
(Theo hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn) 

 

- Caên cöù luaät doanh nghieäp cuûa quoác hoäi nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam 
soá 60/2005/QH11 ngaøy 29/11/2005 

- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng coâng ty coå phaàn Ñoâng AÙ. 
- Caên cöù bieân baûn hoïp HÑQT ngaøy 17/05/2010 
- Caên cöù döï thaûo nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng coâng ty CP Ñoâng AÙ naêm 2009 
- Caên cöù phieáu laáy yù kieán coâng ty nhaän ñöôïc töø caùc coå ñoâng, coå ñoâng ñaïi dieän 
- Caên cöù bieân baûn kieåm phieáu bieåu quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2009 ngaøy 

19/07/2010 theo hình thöùc laáy yù kieán baèng vaên baûn. 
 

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng coâng ty coå phaàn Ñoâng AÙ ñaõ nhaát trí nhö sau: 
 

QUYEÁT NGHÒ 
 

1. Thoâng qua baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2009 ñöôïc kieåm toaùn ngaøy 
15/04/2010, vôùi caùc chæ tieâu chính nhö sau: 
- Doanh soá   : 118.641.825.951 ñoàng 
- Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 9.376.454.009 ñoàng 
- Lôïi nhuaän sau thueá : 7.398.946.983 ñoàng 
- Laõi cô baûn treân coå phieáu : 6.166 ñoàng 

 

2. Thoâng qua tieán ñoä vaø keá hoaïch thöïc hieän döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy bao bì 2 
taïi khu coâng nghieäp Ñaéc Loäc, Nha Trang, Khaùnh Hoaø. 

3. Thoâng qua phöông aùn chia coå töùc naêm 2009 baèng coå phieáu vôùi möùc coå töùc 40% 
meänh giaù nhaèm taêng voán ñieàu leä töø 12 tyû leân 16.8 tyû ñoàng. 

 

4. Thoâng qua sửa điều 14, phần 4, mục a, ý 4 và điều 15, phần 1, ý 3 trong Điều lệ hoạt 
động và tổ chức Công ty CP Đông Á như sau: 

 Điều 14, phần 4, mục a, ý 4: Ngoài những đối tượng này, các cổ đông khác cũng có thể 
nắm cổ phiếu ghi danh nếu muốn, cổ phiếu ghi danh được chuyển nhượng tự do. 

 Điều 15, phần 1, ý 3: Các cổ phần được chuyển nhượng tự do, việc chuyển nhượng được 
thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán theo 
quy định pháp luật hiện hành. 

 

Ñaïi hoäi nhaát trí uûy quyeàn cho HÑQT chæ ñaïo trieån khai thöïc hieän caùc noäi dung ñaõ 
ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng quyeát nghò treân cô sôû tuaân thuû phaùp luaät vaø Ñieàu leä toå 
chöùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty. 
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