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 : 151/NQHĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2011

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 07/04/2011;
HĐQT Công ty quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua trình ĐHĐCĐ các vấn đề sau:
-

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán, cho đăng tải toàn

văn báo cáo kiểm toán lên các phương tiện thông tin đại chúng theo luật định;

-

Tiến độ dự án nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc Lộc;

-

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010;

-

Chỉnh sữa, bổ sung Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty CP Đông Á theo đúng cam
kết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và luật
hiện hành;

-

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua chọn Công ty kiểm toán độc lập AAC là đơn vị kiểm toán cho năm

tài chính 2010 của Công ty CP Đông Á.

Điều 3. Thông qua thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 trong tháng 05/2011
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty cổ phần Đông Á chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
Các thành viên HĐQT;
Ban giám đốc
Ban kiểm soát
Công bố thông tin (website)
Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ TIẾN ANH

