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I.
1.
ñoù:

Căn cứ luaät doanh nghieäp cuûa quoác hoäi nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
soá 60/2005/QH11 ngaøy 29/11/2005
Căn cứ Điều lệ toå chöùc vaø hoaït ñoäng công ty cổ phần Đông Á.
Căn cứ biên bản kiểm toán baùo caùo taøi chính naêm 2009 cuûa công ty cổ phần Đông
Á.
Caên cöù Nghò quyeát HÑQT ngaøy 17/05/2010.
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các vấn đề sau:
Baùo caùo quyeát toaùn taøi chính naêm 2009 ñaõ ñöôïc kieåm toaùn ngaøy 15/04/2010, theo
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.
Tieán ñoä vaø keá hoaïch thöïc hieän döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy bao bì 2 taïi khu
coâng nghieäp Ñaéc Loäc, Khaùnh Hoaø:
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

3.
Phöông aùn traû coå töùc naêm 2009 baèng coå phieáu vôùi möùc coå töùc 40% meänh giaù,
töông ñöông 4.8 tyû ñoàng nhaèm taêng voán ñieàu leä töø 12 tyû leân 16.8 tyû ñoàng.
4.

Söûa ñieàu 14, phaàn 4, muïc a, yù 4 vaø ñieàu 15, phaàn 1, yù 3 trong Ñieàu leä hoaït ñoäng vaø
toå chöùc Coâng ty CP Ñoâng AÙ nhö sau:

Nội dung cũ

Điều 14.Cổ phiếu ghi danh được tự do chuyển
nhượng, 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. 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.

Điều 14.

Nội dung đề nghị điều chỉnh

Cổ phiếu ghi danh được tự do chuyển nhượng,

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

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.

II.
Do yeâu caàu coâng vieäc, coâng ty khoâng theå toå chöùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng
nieân naêm 2009; HÑQT coâng ty quyeát ñònh thöïc hieän theå thöùc laáy yù kieán coå ñoâng baèng
vaên baûn ñeå thoâng qua quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng veà caùc vaán ñeà treân.
Ñeà nghò Quyù coå ñoâng cho yù kieán cuûa mình treân phieáu laáy yù kieán keøm theo, coù chöõ
kyù xaùc nhaän cuûa coå ñoâng hoaëc cuûa ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn hoaëc ngöôøi ñaïi dieän
theo phaùp luaät (neáu coå ñoâng laø toå chöùc) vaø gôûi veà coâng ty theo ñòa chæ treân phieáu laáy yù
kieán coå ñoâng.
Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa Quyù vò coå ñoâng

TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
Nôi nhaän:

CHUÛ TÒCH

- Nhö treân
- Löu HÑQT.

- Coâng boá thoâng tin (taûi leân website)

(Đã ký)
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