
                             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
                                Ñoäc Laäp-Töï Do-Haïnh Phuùc 

             ooOoo 
COÂNG TY CP NHÖÏA TAÂN ÑAÏI HÖNG 

 
Bieân Baûn Hoïp  HÑQT Kyø hop Ngaøy 181/03/2009  Trang 1 

 

           Soá:  03/BB.HÑQT.2009         Ngaøy 23/03/2009 

BIEÂN BAÛN HOÏP HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
Hoâm nay, töø 15:00 giôø ñeán 17:00 giôø ngaøy 23/03/2009. Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng Ty Coå Phaàn Nhöïa Taân 
Ñaïi Höng nhieäm kyø II (2007-2011) ñaõ hoïp phieân baát thöôøng taïi truï sôû coâng ty soá 414 Laàu 5 Ñöôøng Luõy 
Baùn Bích, Phöôøng Hoøa Thaïnh, Quaän Taân Phuù, TPHCM. 

Tham döï: 
1. OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT, Chuû toïa cuoäc hoïp. 
2. OÂng Nguyeãn Vaên Huøng, PCTHÑQT & TGÑ. 
3. Chò Toân Thò Hoàng Minh, thaønh vieân HÑQT, GÑ Kinh Doanh. 
4. Baø Nguyeãn Thò Thanh Loan, thaønh vieân HÑQT, GÑ Taøi chính & KTT. 
5. OÂng Phaïm Vaên Meïo, thaønh vieân HÑQT, GÑ HCNS & GÑ Coâng ty TNHH TÑH. 
6. Chò Ñaøo Thanh Tuyeàn, thaønh vieân HÑQT . 
7. OÂng Nguyeãn Höõu Phuù, thaønh vieân HÑQT. 

Noäi dung chuû yeáu cuûa cuoäc hoïp: xem xeùt bổ sung thêm một số nội dung chuaån bò trieån khai ÑHÑCÑ 
Thöôøng nieân naêm 2009, goàm: 

1. Chuû tröông söû duïng voán thaëng dö ñeå buø caùc khoûan loã naêm 2008. 
2. Chuû tröông mua theâm 5.000.000 (naêm trieäu) coå phieáu quõy trong naêm 2009. 

Sau khi xem xeùt caùc baùo caùo, tröïc tieáp baøn baïc trao ñoåi, bổ sung, điều chỉnh  töøng phaàn veà caùc nội 
dung liên quan; caùc thaønh vieân döï hoïp HĐQT ñaõ ñi ñeán thoáng nhaát bieåu quyeát vaø ghi nhöõng keát luaän 
vaøo bieân baûn cuoäc hoïp nhö sau: 

1. Chủ trương sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008: 
1.1.  Nhằm xử lý dứt điểm các khỏan lỗ năm 2008,  giúp công ty có cơ sở kiểm sóat chi phí và đánh giá rõ 

hiệu quả họat động trong năm 2009, tôn tạo hình ảnh trên thương trường về mặt tài chính, góp phần 
tăng sức cạnh tranh của thương hiệu trong giai đọan đặc biệt khó khăn của năm 2009,  

1.2. HĐQT nhất trí với chủ trương sử dụng vốn thặng dư hiện có để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008 theo 
phương án như sau: 

1.2.1. Công ty sẽ đề nghị lên các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các 
khỏan lỗ năm 2008, chỉ sau khi được chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền thì công ty mới thực 
hiện. 

1.2.2. Phương án sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008: 
- Tổng vốn thặng dư cuối năm 2008 (đã kiểm tóan):  125,088,478,451 đồng 
- Sử dụng 61,598,964,790 đồng trong vốn thặng dư để bù đắp hết các khỏan lỗ năm 2008 là 

61,598,964,790 đồng. 
- Tổng vốn thặng dư còn lại (mới) sau khi bù lỗ các khỏan trên là: 63,489,513,661 đồng 

1.1.3. Đề nghị ĐHDCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đề nghị và thực hiện đúng theo qui 
định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm tóan 
trong công việc liên quan. 

1.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành 
tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua. 

2. Chủ trương mua thêm 5.000.000 cổ phiếu qũy: 

2.1. Nhằm góp phần làm tăng cổ tức cho cổ đông trong giai đọan đặc biệt khó khăn của năm 2009, 

2.2. HĐQT nhất trí chủ trương mua thêm 5.000.000 cổ phiếu đang giao dịch để làm cổ phiếu qũy trong 
năm 2009 như sau:  
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2.2.1. Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu qũy lên các cơ quan thẩm quyền, chỉ sau khi được chấp 
thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện. 

2.2.2. Phương án mua cổ phiếu qũy: 
• Sử dụng 35.000.000.000 (ba mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua 

thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu qũy trong năm 2009 (đưa tỷ lệ tổng số 
cổ phiếu qũy/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 27,55% vào cuối năm 2009). 

• Việc mua cổ phiếu qũy sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2009, tùy theo tình hình thị giá và 
khối lượng giao dịch trên sàn chứng khóan TPHCM. 

• Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở GDCK 
TP.Hồ Chí Minh, với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kể cả hình thức giao dịch theo 
thỏa thuận. 

2.2.3. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ 
phiếu qũy đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, 
trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt. 

2.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành 
tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua. 

HÑQT Giao traùch nhieäm cho OÂng Phaïm Trung Cang, Chuû tòch HÑQT tröïc tieáp trieån khai thöïc 
hieän nghò quyeát cuûa HÑQT vaø baùo caùo laïi keát quaû trong kyø hoïp keá tieáp.  

Bieân baûn ñaõ ñoïc laïi cho caùc thaønh vieân nghe vaø nhaát trí kyù teân. 

Phoù Chuû Tòch HÑQT 
 
 

(Đã ký) 
 

NGUYEÃN VAÊN HUØNG 

Chuû Toïa cuoäc hoïp 
Chuû Tòch HÑQT 

 
(Đã ký) 

 
PHAÏM TRUNG CANG 

Thaønh vieân döï hoïp 
 
 

(Đã ký) 
 

TOÂN THÒ HOÀNG MINH 

Thaønh vieân Döï hoïp 
 
 

(Đã ký) 
 

NGUYEÃN THÒ THANH LOAN 
Thaønh vieân döï hoïp 

 
(Đã ký) 

 
 

ÑAØO THANH TUYEÀN  

Thaønh vieân döï hoïp 
 

(Đã ký) 
 
 

PHAÏM VAÊN MEÏO 
 
Nôi nhaän: 

- Caùc Thaønh vieân HÑQT. 
- Löu HÑQT. 

- Chuyeån leân website 

Thaønh vieân döï hoïp 
 

(Đã ký) 
 
 

NGUYEÃN HÖÕU PHUÙ 
 


