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Nha Trang, ngaøy 17 thaùng 05 naêm 2010

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP ĐÔNG Á
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/05/2010;
HĐQT Công ty quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ
I. Thông qua trình ĐHĐCĐ các vần đề sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán ngày 15/4/2010
của Công ty CP Đông Á, cho đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán lên các phương

tiện thông tin đại chúng theo luật định;

2. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc
Lộc;
3 Phương án trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với mức cổ tức 40% mệnh giá nhằm tăng
vốn điều lệ;

4. 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.

II. Thông qua không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và tiến hành thực hiện lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản cho những vấn đề cần được ĐHĐCD đồng ý.
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