TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Số : 187/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 12 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v Trích thù lao & quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban thư ký HĐQT-BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông
qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điểu lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;

Công ty Cổ phần Đông Á đã trải qua 8 năm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần,
HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã phát huy tốt các nghĩa vụ và quyền hạn nhằm phát triển
Công ty một cách bền vững.
Để động viên tinh thần làm việc của các thành viên chủ chốt và đem lại lợi ích cao nhất
cho Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét một số nội dung sau:
1. Hàng tháng được trích tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban thư ký
HĐQT: 1% quỹ lương của Công ty và không quá 15.000.000 đồng/tháng;
Mức trích cụ thể cho từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định dựa trên chức năng, nhiệm
vụ của các thành viên tham gia đóng góp.
2. Hàng năm sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT được quyền trích quỹ thưởng của
HĐQT như sau:
a. Mức trích:
- Đạt lợi nhuận kế họach
: 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế
- Vượt kế hoạch lợi nhuận : 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận
vượt kế hoạch.
b. Nội dung: Quỹ này chỉ được trích khi hoàn thành kế hoạch trở lên và dùng để chi
thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, và các thành viên khác có đóng góp thực sự hiệu quả cho
hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
c. Nguồn trích & thẩm quyền duyệt chi: Quỹ thưởng này được trích từ lợi nhuận sau thuế
Phương án và mức chi cụ thể, HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT phê duyệt.
Thời gian thực hiện: Kể từ năm 2011.
Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu HCQT.
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