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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

---o0o--- 

Số: 73/10/NQ/HPT   

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010 

 

NGHỊ QUYẾT 
 

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT 
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005. 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT . 

- Căn cứ Biên bản ðại hội Cổ ñông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 21 tháng 04 
năm 2010. 

ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 2010 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ñược tổ chức tại 
khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 21/04/2010 với 92 cổ ñông và người ñược ủy 
quyền dự họp, ñại diện cho  4.670.510/5.989.299 cổ phần, chiếm 77,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
ñã thảo luận và thống nhất biểu quyết: 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

I. Thông qua báo cáo c ủa HðQT, Ban TG ð gồm các n ội dung chính sau ñây: 

1. ðánh giá k ết qu ả hoạt ñộng n ăm 2009 

Năm 2009 là một năm thành công của HPT trong việc thực hiện các chỉ số kinh tế quan trọng, HPT ñã 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, doanh thu ñạt 701,9 tỷ ñồng vượt 40,4% so với kế hoạch ñề ra 
(kế hoạch là 500 tỷ) và tăng trưởng 55,7% so với năm 2008 (năm 2008 doanh thu ñạt 451 tỷ). Lợi nhuận 
trước thuế ñạt 25 tỷ ñồng, vượt 97,1% so với kế hoạch (kế hoạch là 12,7 tỷ) và tăng trưởng 118,9% so với 
năm 2008. 

2. Tình hình th ực hi ện mục tiêu, chi ến lược năm 2009 

Với khẩu hiệu hành ñộng của năm là “Nỗ lực hơn, chu ñáo hơn” / “Work harder, Care better”, HðQT ñã 
phát ñộng một chương trình hành ñộng mạnh mẽ với các mục tiêu nhiệm vụ rất cụ thể. Việc thực hiện các 
mục tiêu nhiệm vụ ñược trình bày chi tiết trong tài liệu Báo cáo thường niên năm 2009 ñã ñược gửi ñến 
các cổ ñông. 

3.  Kế hoạch ho ạt ñộng n ăm 2010 và các n ăm ti ếp theo 

3.1 Chiến lược ho ạt ñộng c ủa HPT 

3.1.1. Tầm nhìn chi ến lược ñến năm 2015 

HPT ñã xác ñịnh tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ 
CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm ñẳng cấp quốc tế”. 
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3.1.2. Mục tiêu nhi ệm vụ năm 2010 

Khẩu hiệu hành ñộng của năm 2010 là  

“Phát tri ển hi ền tài – Develop Talent” 

3.2 ðịnh h ướng chi ến lược ho ạt ñộng 

Xác ñịnh một số nét về ñịnh hướng chiến lược trong các mảng hoạt ñộng chính. 

3.3 Kế hoạch ch ỉ  tiêu kinh t ế năm 2010 

- Năm 2010, Công ty ñặt kế hoạch về doanh thu ñạt 800 tỷ ñồng tăng trưởng 14%. Lợi nhuận ròng 
trước thuế ñạt 28 tỷ ñồng tăng 56% so với năm 2009 (chỉ so sánh với phần lợi nhuận từ hoạt 
ñộng kinh doanh chính). 

- Lợi nhuận ròng sau thuế ñạt 21 tỷ ñồng tăng 42%  

- Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) ñạt 3.539 ñồng 

3.4 Kế hoạch c ổ tức năm 2010 

- Công ty dự kiến cổ tức năm 2010 vẫn duy trì ở mức 15%.  

ðại hội nhất trí giao cho HðQT và Ban ðiều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế 
hoạch công tác ñến từng ñơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung. 

Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niêm năm 2010 ñã ñược gửi ñến Quý cổ ñông. Tất cả cổ ñông 
tham dự ñã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với tỷ lệ 100% ñồng ý.   

II. Thông qua báo cáo c ủa Ban ki ểm soát: 

Nội dung chi tiết theo bản báo cáo ñính kèm. Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua nội dung trình 
bày với tỷ lệ 100% ñồng ý.   

III. Thông qua các t ờ trình: 

1. Thông  qua ph ương án phân ph ối lợi nhu ận năm 2009 và trích l ập các quỹ 

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua nội dung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 
và trích lập các quỹ, với tỷ lệ 100% ñồng ý.  

2. Thông qua vi ệc thay th ế 01 thành viên Ban ki ểm soát nhi ệm kỳ 2008 – 2013 theo quy ñịnh c ủa Luật 
Doanh nghi ệp và ðiều lệ công ty HPT 

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua việc thay thế 01 thành viên của Ban kiểm soát: với tỷ lệ  
100% ñồng ý. 

3. Thông qua t ờ trình kinh phí ho ạt ñộng c ủa HðQT và Ban ki ểm soát  

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua nội dung về phí hoạt ñộng của HðQT và Ban kiểm soát, 
với tỷ lệ 100% ñồng ý. 

4. Thông qua vi ệc sửa ñổi, bổ sung ðiều lệ công ty theo lu ật doanh nghi ệp phù h ợp với tình hình 
hoạt ñộng kinh doanh c ủa công ty  

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua nội dung về việc sửa ñổi, bổ sung ñiều lệ công ty, với tỷ 
lệ 100% ñồng ý.  

5. Thông qua t ờ trình phát hành c ổ phi ếu ñể làm tròn v ốn ñiều lệ thành 60 t ỷ ñồng 

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu ñể làm tròn vốn ñiều lệ thành 60 
tỷ ñồng, với tỷ lệ 100% ñồng ý. 

6. Thông qua t ờ trình thuê ñất trong Khu Ch ế xuất, Khu Công ngh ệ cao 

Tất cả cổ ñông tham dự ñã biểu quyết thông qua việc thuê ñất trong Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, 
với tỷ lệ 100% ñồng ý .  

IV. Thông qua Ngh ị quy ết ðại hội 

1. Nghị quyết ñã ñược thông qua ðại Hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2010. 

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2010. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2010 giao cho 
Hội ñồng Quản trị và Ban Lãnh ñạo công ty căn cứ vào kết luận của ðại hội ñể xây dựng chương trình 
hành ñộng và tổ chức thực hiện những chủ trương ñã ñược ðại hội thông qua.  
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3. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2010 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu 
gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống ñoàn kết, lao ñộng sáng tạo, ra sức khắc phục 
những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của ðại 
hội ñã ñề ra.  

4. Nghị quyết này sẽ ñược gửi ñến các cổ ñông trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông qua. 

 

 TM ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 

 CHỦ TỌA 

 

  

  

  


