TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

/HĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 17 tháng 05 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ Phần Đông Á tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 05

năm 2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đông Á – Khóm Tây Bắc – Phường Vĩnh Hải – Nha Trang
– Khánh Hòa.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên HĐQT Công ty CP Đông Á

Thư ký HĐQT: Bà Mai Tú Uyên – Nhân viên phòng kế toán.
I. Nội dung cuộc họp :

1. Thông qua báo cáo ĐHĐCĐ kết quả sxkd năm 2009 đã được kiểm toán ngày
15/04/2010:

Tổng doanh thu (bán hàng, tài chính, khác)

: 118.641.825.951

Tổng chi phí

: 109.265.371.942

Tổng lợi nhuận trước thuế

: 9.376.454.009

Thuế TNDN hiện hành

: 1.977.507.026

Lợi nhuận sau thuế TNDN

: 7.398.946.983

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

: 6.166

2. Báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc Lộc:
Hiện nay Công ty đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để ký hợp đồng thuê đất, nhận đất.

Tiến độ đầu tư chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Xây dựng nhà kho (phục vụ nhu cầu thuê kho của nội bộ Tổng công ty Khánh

Việt và khai thác thêm khách hàng ngoài)
Thời gian dự kiến xây dựng: Tháng 07/2010

- Giai đoạn 2: Đầu tư hoàn thiện nhà máy 2 sản xuất bao bì các loại, dự kiến:
+ Năm 2010 : Nghiên cứu thị trường và xây dựng phương án
+ Năm 2011 : Tìm đối tác, nhập thiết bị
+ Quý 2/2012 : Hoạt động

HĐQT đồng ý thông qua trình ĐHĐCĐ dự án xây dựng nhà máy bao bì 2 tại KCN Đắc Lộc.

3. Thông qua trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với mức cổ tức là

40% mệnh giá, tương đương 4.8 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên thành 16.8 tỷ đồng.
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4. Thông qua trình ĐHĐCĐ 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:

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Nội dung cũ

Điều 14.
Điều 14.
Cổ phiếu ghi danh được tự do chuyển nhượng, trừ Cổ phiếu ghi danh được tự do chuyển nhượng,
cổ phần của cổ đông thuộc vốn nhà nước, thành
viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát không
được chuyển nhượng trong thời gian tại chức, chỉ
được chuyển nhượng sau khi thôi giữ chức. Sau
khi chuyển nhượng phải làm thủ tục ghi tên người
sở hữu mới vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
Khi đó việc chuyển nhượng mới có giá trị.
Điều 15.
Các cổ phần được chuyển nhượng tự do, trừ cổ
phần của cổ đông thuộc vốn nhà nước, thành viên
HĐQT, thành viên ban kiểm soát không được
chuyển nhượng trong thời gian tại chức, chỉ được
chuyển nhượng sau khi thôi giữ chức.
Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản
theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay
cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên
chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc
đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng
vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến
khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng
ký vào sổ cổ đông.
Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần
trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ
và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ
phần đã được chuyển nhượng và số cổ phần còn
lại.

Điều 15.

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

5. Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:

Từ tháng 1 năm 2010 đến nay, giá nguyên vật liệu tăng đột biến trên 30%, trong khi chưa thể

tăng giá bán ra tương ứng, dẫn đến tình hình kinh doanh đang trong giai đoạn rất khó khăn cần tập

trung nguồn lực giải quyết, do đó Công ty thấy việc tổ chức ĐHĐCD là chưa cần thiết.

HĐQT đồng ý thông qua không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và sẽ tiến hành thực

hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho những vấn đề cần được ĐHĐCD cho phép.

Nội dung cuộc họp 100% nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút
cùng ngày.
CHỦ TỌA
(Đã ký)
Lê Tiến Anh
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THÀNH VIÊN HĐQT ĐỒNG KÝ TÊN
(Đã ký)
Hồ Thượng Hải

(Đã ký)
Đào Vũ Lâm

Nôi nhaän:

(Đã ký)

(Đã ký)

Lê Hương Dung

Lê Văn Hùng

THƯ KÝ

- Caùc Thaønh vieân HÑQT, BKS, BGĐ.
- Löu HÑQT.
- Caùc cô quan thaåm quyeàn lieân quan (UBCKNN, SGDCK).

(Đã ký)

- Coâng boá thoâng tin (taûi leân website)

Mai Tú Uyên
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