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                      COÂNG TY CP NHÖÏA TAÂN ÑAÏI HÖNG     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
                     Soá: 02/BB-ÑHÑCÑ.BT 2008    Ñoäc Laäp-Töï Do-Haïnh Phuùc 

             ooOoo 

TP. Hoà Chí Minh, Ngaøy 10 Thaùng 09 Naêm 2008 

BIEÂN BAÛN HOÏP ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG BAÁT THÖÔØNG NGAØY 10/09/2008 
CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA TAÂN ÑAÏI HÖNG 

 
Phaàn Thöù Nhaát:  GIÔÙI THIEÄU, CHÖÔNG TRÌNH, TOÅ CHÖÙC CUOÄC HOÏP 
I. COÂNG TY COÅ PHAÀN NHÖÏA TAÂN ÑAÏI HÖNG: 

1. Giaáy chöùng nhaän ÑKKD soá : 4103000955 do Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu tö TP.HCM caáp ngaøy: 22 
thaùng 04 naêm 2002. 

2. Ñòa chæ truï sôû chính: 414 laàu 5 Luõy Baùn Bích, Phöôøng Hoøa Thaïnh, Quaän Taân Phuù, TPHCM. 

II. THÔØI GIAN VAØ ÑÒA ÑIEÅM ÑAÏI HOÄI: 
1. Khai maïc:  8h00 ngaøy 10 thaùng 09 naêm 2008 
2. Ñòa ñieåm:  Nhaø Haøng Taân Sôn Nhaát, soá 198-200. Hoøang vaên Thuï, P.9, Q. Phuù Nhuaän, 

TPHCM. 

III. THAØNH PHAÀN THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI: 
1. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû Tòch HÑQT. 
2. Caùc thaønh vieân HÑQT, Ban Giaùm Ñoác vaø Ban kieåm soaùt nhieäm kyø II (2007-2011) 
3. 78 coå ñoâng sôû höõu (hoaëc uûy quyeàn ñaïi dieän sôû höõu) coù quyeàn bieåu quyeát. 

IV. CHÖÔNG TRÌNH VAØ NOÄI DUNG ÑAÏI HOÄI: 
(Ñính keøm bieân baûn naøy) 

V. CHUÛ TÒCH ÑOAØN ÑAÏI HOÄI: 
1. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû Tòch HÑQT kieâm Ngöôøi Ñaïi Dieän Theo Phaùp Luaät. 
2. OÂng Nguyeãn Vaên Huøng, Phoù CTHÑQT kieâm Toång Giaùm Ñoác. 
3. Baø Nguyeãn thò thanh Loan, thaønh vieân HÑQT, Giaùm Ñoác Taøi chính & Keá toùan tröôûng. 
4. Chò Toân Hoàng Minh, thaønh vieân HÑQT, Giaùm ñoác kinh doanh. 
5. OÂng Phaïm vaên Meïo, thaønh vieân HÑQT, Giaùm Ñoác nhaø maùy. 

VI. THÖ KYÙ ÑOAØN ÑAÏI HOÄI: 
1. OÂng Traàn Höõu Vinh, coå ñoâng. 
2. Chò Nguyeãn Thò Hoàng Cuùc, coå ñoâng. 

VII. BAN KIEÅM TRA TÖ CAÙCH COÅ ÑOÂNG KIEÂM BAN BAÀU CÖÛ VAØ KIEÅM PHIEÁU: 
1. OÂng Ñoaøn Quang Thuaän, Tröôûng Ban, coå ñoâng. 
2. OÂng Laâm Nguyeãn Quoác Nghóa, uûy vieân, coå ñoâng.  
3. OÂng Phan Minh Nhöït, uûy vieân, coå ñoâng. 

Ñaïi hoäi ñaõ bieåu quyeát nhaát trí 100% veà chương trình nghị sự, thaønh phaàn Chuû Tòch Ñoaøn, Thö Kyù 
Ñoaøn, Ban Kieåm Tra Tö  Caùch Coå Ñoâng kieâm ban baàu cöû vaø kieåm phieáu vaø Chöông Trình Ñaïi Hoäi 
Ñoàng Coå Ñoâng. 

VIII. BAÙO CAÙO XAÙC NHAÄN TÖ CAÙCH COÅ ÑOÂNG, ÑIEÀU KIEÄN TIEÁN HAØNH HOÏP ÑAÏI 
HOÄI COÅ ÑOÂNG: 

Ban kieåm tra tö caùch coå ñoâng ñaõ baùo caùo danh saùch coå ñoâng (vaø ngöôøi ñöôïc coå ñoâng uûy quyeàn hôïp 
leä) tham döï ñaïi hoäi, soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát.. 
1. Toång soá coå ñoâng döï hoïp:         43 ngöôøi. 
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2. Toång soá ñaïi bieåu khoâng laø coå ñoâng, ñöôïc coå ñoâng uûy quyeàn döï hoïp:      35 ngöôøi. 
3. Toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát cuûa coå ñoâng taïi ñaïi hoäi:    6.994.370 coå phaàn. 
4. Toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát cuûa toaøn coâng ty:               10.146.000 coå phaàn. 
5. Tyû leä phaàn traêm giöõa toång soá Toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát cuûa coå ñoâng taïi ñaïi hoäi vôùi 

Toång soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát cuûa toaøn coâng ty laø: 68,93% 

Caên cöù tyû leä 68,93% treân ñaây, Ban kieåm tra tö caùch coå ñoâng vaø Ban kieåm soaùt thoáng nhaát coâng boá 
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naøy laø hôïp leä, ñuû ñieàu kieän tieán haønh. 
 

Phaàn Thöù Hai:  NOÄI DUNG ÑAÏI HOÄI 

I. CAÙC BAÙO CAÙO TAÏI ÑAÏI HOÄI: 

1. OÂng Nguyeãn Vaên Huøng, PCTHÑQ, thay maët HÑQT vaø BGÑ: 
• Baùo caùo sô keát keát quaû hoïat ñoäng 6 thaùng ñaàu naêm 2008 cuûa BGÑ vaø HÑQT.  

2. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT trình baøy caùc Tôø trình cuûa HÑQT veà: 
• Baàu cöû boå sung nhaân söï HÑQT. 
• Ñieàu chænh haïng muïc ñaàu tö chöùng khoùan. 
• Ñaàu tö vaøo moät soá döï aùn môùi. 
• Ñieàu chænh chæ tieâu keá hoïach naêm 2008. 
• Huûy boû haïn cheá chuyeån nhöôïng ñoái vôùi coå phaàn öu ñaõi. 
• Nieâm yeát theâm 10.146.000 coå phieáu môùi taïi saøn giao dòch chöùng khoùan TPHCM. 

II. BAÀU CÖÛ BOÅ SUNG 01 THAØNH VIEÂN HÑQT: 

1. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT, thay maët HÑQT giôùi thieäu cô caáu, nhaân söï vaø ñeà 
cöû 01 öùng cöûû vieân laø chò Ñaøo Thanh Tuyeàn. Ñaïi hoäi ñaõ khoâng giôùi thieäu theâm öùng cöû vieân 
khaùc. Danh saùch baàu boå sung 01 thaønh vieân HÑQT nhieäm kyø 2007-2011chæ coù 1 öùng cöû 
vieân laø: 

Chò Ñaøo Thanh Tuyeàn. 

Ñaïi hoäi ñaõ nhaát trí bieåu quyeát thoâng qua danh saùch ñeà cöû neâu treân ñeå tieán haønh baàu cöû boå 
sung vaøo HÑQT nhieäm kyø 2007-2011. 

2. Ban baàu cöû vaø kieåm phieáu: 
• Thoâng qua qui ñònh vaø höôùng daãn baàu cöû. 
• Phaùt haønh caùc phieáu baàu vaø thu hoài phieáu baàu. 
• Kieåm phieáu coâng khai vaø coâng boá keát quaûbaàu cöû. 

3. Keát quaû baàu cöû : 
TS phieáu phaùt ra: 78 phieáu, qui ñoåi ra phieáu bieåu quyeát baàu laø 6.994.370. phieáu baàu 
TS phieáu thu vaøo: 78 phieáu, qui ñoåi ra phieáu bieåu quyeát baàu laø 6.994.370. phieáu baàu 
TS phieáu thu vaøo baát hôïp leä: 00 phieáu, qui ñoåi ra phieáu bieåu quyeát baàu laø 00 phieáu baàu 
TS phieáu thu vaøo hôïp leä: 78 phieáu, qui ñoåi ra phieáu bieåu quyeát baàu laø 6.994.370. phieáu baàu 
Toång soá phieáu baàu hôïp leä phaân boå cho caùc öùng vieân HÑQT nhö sau: 

TT Hoï vaø teân Soá phieáu bieåu quyeát baàu Tyû leä % Ghi chuù 
 ÑAØO THANH TUYEÀN 6.994.370. 100 Ñaéc cöû 

Caên cöù qui ñònh baàu cöû & kieåm phieáu vaø keát quaû kieåm phieáu, Ban baàu cöû vaø kieåm phieáu coâng boá 
Chò Ñaøo Thanh Tuyeàn ñaõ truùng cöû baàu boå sung vaøo HÑQT coâng ty nhieäm kyø 2007-2011. 
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III. CAÙC QUYEÁT ÑÒNH CUÛA ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG: 

Ñaïi hoäi ñaõ tieán haønh thaûo luaän vaø bieåu quyeát laàn löôït thoâng qua nhöõng quyeát ñònh sau ñaây: 

1. Ñieàu chænh haïng muïc ñaàu tö chöùng khoùan: 
1.1. Nhất trí thông qua chủ trương thanh lý các hạn mục đầu tư của công ty vào các chứng 

khóan ACB, EIB, ALTA. 
1.2.  Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định thời điểm và thị giá bán tòan bộ hoặc một 

phần các chứng khóan nói trên tại TTCK sao cho thu hồi được nhiều vốn nhất (lỗ ít nhất) 
và tuân thủ đúng các qui định của nhà nước về giao dịch chứng khóan. 

1.3. Ủy nhiệm cho HĐQT được sử dụng một khỏan vốn là 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng để 
tiếp tục kinh doanh chứng khóan (không qui định lọai chứng khóan cụ thể) nhằm tăng hiệu 
quả sử dụng vốn. 

Keát quaû bieåu quyeát Soá löôïng  Tyû leä % 
TS coå phaàn tham gia bieåu quyeát 6.994.370 100 
TS coå phaàn bieåu quyeát thoâng qua 6.994.370 100 
TS coå phaàn khoâng ñoàng yù thoâng qua 0 0 

2. Đầu tư vào một số dự án mới: 
1.1. Nhất trí góp 10 tỷ (10% tổng vốn điều lệ) thành lập công ty mới (có vốn pháp định 100 

tỷ) để đầu tư vào dự án khai thác xây dựng hạ tầng tại khu vực Bắc Bình Thuận. 
1.2. Nhất trí góp 5 tỷ (10 tổng vốn điều lệ) thành lập công ty mới (có vốn pháp định 50 tỷ) để 

đầu tư vào dự án xây dựng Cảng Cát Lái.  
1.3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định các vấn đề liên quan để bảo đảm đầu tư 

đúng mục đích và hiệu quả và báo cáo ĐHĐCĐ trong các kỳ họp 

Keát quaû bieåu quyeát Soá löôïng Tyû leä % 
TS coå phaàn tham gia bieåu quyeát 6.994.370 100 
TS coå phaàn bieåu quyeát thoâng qua 6.994.370 100 
TS coå phaàn khoâng ñoàng yù thoâng qua 0 0 

3. Điều chỉnh, xác định chính thức chỉ tiêu kế họach năm 2008: 
3.1. Sản lượng:      7.000 tấn. 
3.2. Doanh thu:         243 tỷ.  
3.3. Lợi nhuận trước thuế:     15,10 tỷ 

      Trong đó:  từ SXKD bao bì nhựa là   12,10 tỷ  
             từ đầu tư khác là     3,00 tỷ. 

Keát quaû bieåu quyeát Soá löôïng Tyû leä % 
TS coå phaàn tham gia bieåu quyeát 6.994.370 100 
TS coå phaàn bieåu quyeát thoâng qua 6.994.370 100 
TS coå phaàn khoâng ñoàng yù thoâng qua 0 0 

4. Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi: 
4.1. Nhất trí hủy bỏ hạn chế thời hạn chuyển nhượng 04 năm đối với tất cả cổ phần ưu đãi. 
4.2. Nhất trí hủy bỏ chế độ cổ đông đại diện cho các cổ phần ưu đãi. 
4.3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của nhà nước để các cổ 

đông cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đều được tự do chuyển nhượng cổ phần ưu đãi này, 
được hưởng các quyền và lợi ích bình đẳng như tất cả cổ đông khác. 

Keát quaû bieåu quyeát Soá löôïng Tyû leä % 
TS coå phaàn tham gia bieåu quyeát 6.994.370 100 
TS coå phaàn bieåu quyeát thoâng qua 6.994.370 100 
TS coå phaàn khoâng ñoàng yù thoâng qua 0 0 
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5. Nieâm yeát theâm 10.146.000 coå phieáu môùi: 
5.1. Nhất trí thông qua chủ trương đăng ký niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu TPC mới trên 

sàn giao dịch chứng khóan TPHCM, nâng tổng số cổ phiếu TPC của công ty được niêm yết 
và giao dịch thành 20.546.000 cổ phiếu. 

5.2. Ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến): 25/09/2008. 
5.3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết đúng theo qui định của pháp 

luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền. 

Keát quaû bieåu quyeát Soá löôïng Tyû leä % 
TS coå phaàn tham gia bieåu quyeát 6.994.370 100 
TS coå phaàn bieåu quyeát thoâng qua 6.994.370 100 
TS coå phaàn khoâng ñoàng yù thoâng qua 0 0 

6. Ñaïi hoäi cuõng bieåu quyeát nhaát trí 100%: 
6.1. Nghò quyeát HÑQT ñaõ ñöôïc ÑHÑCÑ thoâng qua, vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy 10/09/2008. 
6.2. Ñoàng yù ñeå HÑQT coù theå taùch rôøi töøng quyeát ñònh treân ñaây thaønh nhöõng vaên baûn rieâng 

ñeå söû duïng trong thuû tuïc hoà sô lieân quan. 

IV. THOÂNG QUA BIEÂN BAÛN ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG NAÊM 2008: 
1. OÂng Traàn höõu Vinh, thay maët Thö kyù Ñoaøn thoâng qua bieân baûn Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng baát 

thöôøng naêm 2008 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Nhöïa Taân Ñaïi Höng. 
2. Ñaïi hoäi bieåu quyeát nhaát trí 100% thoâng qua bieân baûn Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng baát thöôøng 

naêm 2008. 

V. BEÁ MAÏC ÑAÏI HOÄI 
OÂng Phaïm Trung Cang, thay maët Ñoaøn Chuû Tòch tuyeân boá beá maïc kyø hoïp Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå 
Ñoâng baát thöôøng coâng ty naêm 2008. 
Ñaïi hoäi keát thuùc luùc 12 giôø00  cuøng ngaøy. 
 
THÖ KYÙ ÑOAØN     TM. CHUÛ TÒCH ÑOAØN 

1. Traàn höõu Vinh  (Đã ký)                    CHUÛ TÒCH HÑQT 
      (Chuû Toïa Ñaïi Hoäi) 

 
(Đã ký) 

 
2. Nguyeãn Thò Hoàng Cuùc    (Đã ký)     PHAÏM TRUNG CANG 


