TOÅNG COÂNG TY KHAÙNH VIEÄT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh phuùc

COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ
____________________________________

__________________________________________________________________

Ñòa chæ: Taây baéc, Vónh Haûi, TP Nha Trang.
Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá:
3703000061 do sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö caáp
ngaøy 17/06/2003

Nha Trang, ngaøy 09 thaùng 07 naêm 2010

PHIEÁU LAÁY YÙ KIEÁN COÅ ÑOÂNG
V/v: Báo cáo tài chính 2009, Trả coå töùc naêm 2009 baèng coå phieáu nhaèm taêng voán ñieàu leä,
Dự án nhà máy bao bì 2, Söûa Ñieàu leä
Kính gôûi: Quyù coå ñoâng Coâng ty CP Ñoâng AÙ
- Hoï vaø teân:
- Ñòa chæ:
- Soá ñieän thoaïi lieân laïc:
- Soá CMND/giaáy pheùp kinh doanh:

ngaøy caáp:

nôi caáp:

- Soá coå phaàn sôû höõu(1): ………… coå phaàn
- Soá coå phaàn ñaïi dieän(2): ……………coå phaàn
- Soá coå phaàn tham gia bieåu quyeát(=1+2): …………………….coå phaàn
- Loaïi coå phaàn: Phoå thoâng
-

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 Nghị quyết HÑQT ngaøy 17/05/2010

Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty coå phaàn Ñoâng AÙ quyeát ñònh laáy yù kieán coå ñoâng baèng vaên
baûn veà caùc noäi dung sau:
1. Thoâng qua baùo caùo taøi chính naêm 2009
Ý kiến của cổ đông
-Tán thành
-Không tán thành
-Ý kiến khác:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

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:

-page 1 -

- 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
Ý kiến của cổ đông
-Tán thành
-Không tán thành

-Ý kiến khác:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3. Thöïc hieän chia coå töùc naêm 2009 bằng cổ phiếu với mức cổ tức 40% meänh giaù nhằm tăng
vốn điều lệ:
Ý kiến của cổ đông
-Tán thành
-Không tán thành
-Ý kiến khác: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

3. 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.

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.

Cổ phiếu ghi danh được tự do chuyển nhượng,

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,

Nội dung đề nghị điều chỉnh

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
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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.

Ý kiến của cổ đông
-Tán thành
-Không tán thành
-Ý kiến khác: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

PHIẾU HỢP LỆ LÀ :
-Cổ đông chỉ lựa chọn một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, ý kiến khác và
đánh dấu “X” vào chính ô cổ đông lựa chọn. Phiếu lấy ý kiến phải dán kín trong
phong bì và gửi về địa chỉ:

Mai Tuù Uyeân – Coâng ty CP Ñoâng AÙ
Ñòa chæ: Taây Baéc, Vónh Haûi, Nha Trang
Ñieän thoaïi/fax: 058.831610 – 0914.10.30.20
Email: dopacknt@gmail.com Website: www.khatoco.com
-Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến :19/07/2010 caên cöù treân daáu böu ñieän nôi gôûi. Neáu
quá thời hạn trên, cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về công ty thì được xem là
không có ý kiến vaø khoâng ñöôïc tính vaøo tyû leä bieåu quyeát.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC

(Người đại diện theo
pháp luật)

(Đã ký)

(Đã ký)

LÊ TIẾN ANH

LÊ T HƯƠNG DUNG
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CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng
dấu(neáu laø toå chöùc))

