TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 150/BBHĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ Phần Đông Á tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 04
năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đông Á - Đường Nguyễn Xiển – 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 Thị Tú Uyên
I. Nội dung cuộc họp :
1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010:
Tổng doanh thu (bán hàng, tài chính, khác)
: 165.049.648.608
: 152.004.417.619
Tổng chi phí
Tổng lợi nhuận trước thuế
: 13.045.230.989
Thuế TNDN hiện hành
: 3.261.307.747
Lợi nhuận sau thuế TNDN
: 9.783.923.242
Kết quả trên theo báo cáo quyết toán của Công ty CP Đông Á, sẽ trình ĐHĐCĐ kết quả kinh
doanh sau khi kiểm toán.
2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.
3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
Trên cơ sở chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và thống nhất theo đơn vị mà Tổng công ty
Khánh Việt đã ký hợp đồng, Hội đồng quản trị công ty quyết định Công ty kiểm toán AAC sẽ là đơn vị
kiểm toán cho năm tài chính 2010 của Công ty CP Đông Á.
4. Thông qua trình ĐHĐCĐ tiến độ dự án nhà máy bao bì 2 tại Khu công nghiệp Đắc Lộc.
5. Thông qua trình ĐHĐCĐ chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á theo đúng
cam kết với Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và luật hiện hành.
6. Thông qua thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 trong tháng 05/2011 và các nội
dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Nội dung cuộc họp 100% nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút
cùng ngày.
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