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Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000761 ngày cấp 04 /09 / 2007

Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

Số : 15 /2009/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2009, tại Hội Trường Nhà
Hàng Hương Cau (địa chỉ số 3/27B Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh), CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN đã tiến
hành tổ chức họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009, diễn
biến phiên họp như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :
* Cổ đông :
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần

Thương mại Hóc Môn có 54 cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại
diện sở hữu cho 1.614.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,25% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Khách mời :
- Ông TRẦN CÔNG CẢM - Phó Chủ tịch UBND Huyện Hóc Môn
- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :
1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành đại hội :

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông LÊ VĂN TÈO,
Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm
tra tư cách cổ đông :

a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ : 1.750.000 cổ phần phổ thông.
b) Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
c) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội

đồng cổ đông đại diện cho 1.614.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm
tỷ lệ 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty :
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công Ty Cổ Phần Thương

Mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành .
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- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần được sở hữu và
đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội :
Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự

cụ thể như  sau :
- Ông LÊ VĂN MỴ - Chủ tịch HĐQT -  Chủ tọa Đại hội
- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT
Ông LÊ VĂN MỴ - Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Thư ký của Đại hội :
- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH - Thư ký Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:
- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :
Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua toàn văn dự thảo Quy

chế làm việc của Đại hội (đính kèm).
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội :
Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình đại hội với

các nội dung chủ yếu như  sau :
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008;

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009;

- Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán);
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008;

- Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Đại hội;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;

- Quyết toán Thù lao năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 của Hội
đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
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- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008:

Ông LÊ VĂN MỴ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động
của Hội đồng quản trị năm 2008. (Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009 :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm
2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009

(Đính kèm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009)

* Thực hiện năm 2008 (số liệu hợp nhất)
Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2008

Thực hiện
năm 2008

Tỷ lệ
TH/KH

1 Vốn điều lệ Tr. đồng 17.500 17.500 100,00%

 Tr. đó : Vốn Nhà nước 20% Tr. đồng 3.500 3.500 100,00%

2 Vốn chủ sở hữu Tr. đồng 57.848

3 Tổng thu nhập thuần Tr. đồng 558.577 903.503 161,75%

4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 15.609 41.751 267,48%

5 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 10.254 30.689 299,29%

6 Thu nhập trên 1 cổ phiếu đồng 5.859 17.537 299,29%

7 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*) đồng 1.800 2.400 133,33%

8 Tổng số lao động bình quân người 547 532 97,26%

9 Tổng quỹ tiền lương Tr. đồng 20.960 34.130 162,83%

10 Thu nhập bq/người/tháng Tr. đồng 3,236 4,869 150,48%

* Dự kiến kế hoạch năm 2009 (số liệu hợp nhất) :

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện
năm 2008

Kế hoạch
năm 2009 Tỷ lệ

Vốn điều lệ triệu đồng 17.500 17.500 100,00%

Tổng thu nhập triệu đồng 903.503 566.123 62,66%

Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 41.751 25.887 62,00%

Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 30.689 21.357 69,59%

Tỷ lệ chia cổ tức % 24% 24% 100,00%
Tổng số lao động người 532 561 105,45%

Tổng quỹ tiền lương triệu đồng 34.130 32.066 93,95%

Thu nhập bq/người/tháng triệu đồng 4,875 4,763 97,71%
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Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2009 :

Chỉ tiêu ĐVT Số tiền Tỷ lệ
Vốn điều lệ Triệu đồng 17.500

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch Triệu đồng 21.357 100,0%

Phân phối lợi nhuận Triệu đồng 21.357 100,0%

Trong đó :
Quỹ Đầu tư phát triển Triệu đồng 11.831 55,40%

Quỹ Dự phòng tài chính Triệu đồng 0 0,00%

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Triệu đồng 5.113 23,94%

Thưởng HĐQT, BKS… Triệu đồng 214 1,00%

Chia cổ tức Triệu đồng 4.200 19,67%

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

Kế hoạch năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Tổng thu nhập : 531.550 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.989 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.666 triệu đồng
- Tổng số lao động : 125 người
- Tổng quỹ tiền lương : 10.657 triệu đồng
Thu nhập bq/người/tháng : 7,105 triệu đồng

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 35% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương
Kế hoạch năm 2009 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu

mối NSTP Hóc Môn
- Tổng thu nhập : 34.573 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.898 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.691 triệu đồng
- Tổng số lao động : 436 người
- Tổng quỹ tiền lương : 21.409 triệu đồng
- Thu nhập bq/người/tháng : 4,092 triệu đồng

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 75% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

7. Báo cáo hoạt động năm 2008 của  Ban Kiểm soát :
Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động

năm 2008 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.
(Đính kèm Báo cáo năm 2008 của Ban Kiểm soát)

8. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 :

Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính
(hợp nhất) năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn đã được Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty).
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9. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 (số liệu hợp nhất)

Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP đã đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và
chia cổ tức năm 2008 như sau :

1- Lợi nhuận sau thuế : 30.689.548.266 đồng
2- Phân phối lợi nhuận : 30.689.548.266 đồng

      * Quỹ Đầu tư phát triển : 17.869.020.616 đồng
      * Quỹ Dự phòng tài chính : 293.759.029 đồng
      * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 7.412.152.145 đồng
      * Thưởng HĐQT, BKS… : 914.616.476 đồng
      * Chia cổ tức : 4.200.000.000 đồng

      Tỷ lệ chia cổ tức : 24% trên vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức theo đúng quy định.

10. Thực hiện các dự án đầu tư như sau :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc tờ trình về các dự án đầu tư trình Đại hội
thông qua như sau :

1- Đầu tư dự án Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mở rộng, có quy mô
25 hecta tại Xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc
Môn.

2- Điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ công cộng thuộc dự án Chợ đầu mối
NSTP Hóc Môn thành Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng, có quy mô
1,2 hecta, theo hướng như sau :

- Giữ nguyên 4 tầng dưới cùng với chức năng kinh doanh thương mại và dịch
vụ công cộng.

- Xây dựng khối nhà ở gồm 4 block có tầng cao thêm là 14 tầng (từ tầng 5 đến
tầng 18), với số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50 m2 đến
180 m2.

- Xây dựng 2 tầng hầm phục vụ công tác kỹ thuật và khu để xe các loại
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về chủ trương cho phép đầu tư và ủy

quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công tác đầu tư theo luật định.

11. Phuơng án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2009 :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc tờ trình về lưa chọn đơn vị kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2009 của Công ty  trình Đại hội thông qua như sau :

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các điều kiện :
1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm

toán năm 2009 do Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam công khai;
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2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ
chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Quyết định
số 704/QĐ-UBCK ngày 18/12/2007.

3- Có kinh nghiệm trên 2 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc.

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn ông LÊ VĂN MỴ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng
giám đốc.

13. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc tờ trình về quyết toán thù lao năm 2008
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký
Công ty trình Đại hội thông qua như sau :

1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được
hưởng trong năm 2008 là 1.127.016.476 đồng

2- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2009 :

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 1.600.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty :  1.000.000 đồng/tháng
Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh

của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm :

-  1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

14. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị :
Ông TÔ VĂN LIÊM đã đọc tờ trình về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

như sau :
- Nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 (năm) người lên 6 (sáu) người.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ bầu bổ sung 01 (một) thành
viên Hội đồng quản trị.

Theo sự giới thiệu của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bến Thành (cổ đông sở
hữu 20% vốn điều lệ Công ty), Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ghi tên ông
NGUYỄN BĂNG TÂM vào danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ
sung vào thành viên Hội đồng quản trị.
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Trong quá trình chuẩn bị, không có sự đề cử ứng cử viên của các cổ đông hoặc
nhóm cổ đông đủ điều kiện và tại Đại hội không có ý kiến đề cử thêm.

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người :

1- Bà LÊ THỊ HỒNG - Trưởng Ban

2- Bà LÊ HỒNG ĐÀO - Thành viên

3- Ông PHAN VĂN THỌ - Thành viên

Và mời bà TRẦN THỊ TUYẾT – cổ đông không phải là người lao động của
Công ty – tham gia giám sát kết quả kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:
- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%
Sau đó, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng

quản trị.

15. Đại hội đồng thảo luận  :
Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng đã tiến hành thảo

luận trực tiếp tại Hội trường.
Các ý kiến phát biểu của cổ đông :

Ý kiến cổ đông 1 :
Hoạt động năm 2008 của Công ty đạt hiệu quả cao, chia cổ tức cao, đề nghị cổ

đông ghi nhận công lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao
động của Công ty.

Tuy nhiên, qua các báo cáo trình bày tại Đại hội xin có một số ý kiến như sau :
1) Kế hoạch năm 2009 : doanh thu và lợi nhuận kế hoạch giảm khoảng 38%

nhưng số lao động lại tăng 5,45% so với thực hiện năm 2008, do đó năng suất lao động
năm 2009 giảm.

2) Quỹ đầu tư phát triển của Công ty có số dư lớn, nếu tính cả phần phân phối
lợi nhuận năm 2008 thì số dư là 28 tỷ đồng, đề nghị Công ty có phương án chia cổ
phiếu thưởng cho cổ đông..

3) Kế hoạch năm 2009 xây dựng thấp so với năm trước, nhưng Hội đồng quản
trị lại đề nghị mức thưởng vượt kế hoạch từ 3% lên 5%, như vậy có hợp lý hay không?
đề nghị xem xét lại.

4) Để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty và lợi ích cho cổ đông, đề
nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các
sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc OTC.

5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị hoạt động mạnh
trong lĩnh vực kiểm toán, đề nghị tiếp tục ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2009 với Công ty này.
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Ý kiến cổ đông 2 :
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát… phải hài hoà với thu nhập

chung của Công ty do đó đề nghị nên có quy định tỷ lệ thưởng bậc thang theo mức độ
hoàn thành kế hoạch năm.

16. Biểu quyết các nội dung :
Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm

phiếu như sau :

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :
- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát
Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

3. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008
   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

4. Phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2008
   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

5. Thông qua chủ trương thực hiện các dự án đầu tư
   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2009

   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :
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- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

7. Phê chuẩn ông Lê Văn Mỵ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng giám đốc

   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :
- Tán thành :   1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao năm
2009 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

   Tỷ lệ phiếu biểu quyết :
- Tán thành : 1.610.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,77 %

- Không tán thành : 3.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,23%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

17. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Bà LÊ THỊ HỒNG, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu đại diện 1.614.450 cổ phần tham dự chiếm 92,25%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào : 54 phiếu , trong đó có 54 phiếu hợp lệ đại diện 1.614.450
cổ phần tham dự chiếm 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và
không có phiếu bất hợp lệ

Kết quả kiểm phiếu :
Ông NGUYỄN BĂNG TÂM có số cổ phần bầu là 1.261.700 cổ phần, đạt tỷ lệ

78,15% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng
cổ đông năm 2009 của Công ty.

Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử ông NGUYỄN BĂNG TÂM đã đắc cử
là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

18. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công
ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn :

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH, Thư ký Đại hội đã thông qua trước Đại hội
toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với những nội dung
như đã ghi ở trên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ :
- Tán thành :   1.610.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

- Không có ý kiến   : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%



19.. Thdng qua Nghi quytit Dai hQi tl6ng cO ttdng nim 2009 cfia Cdng ty C6
Phffn Thucrng Mai H6c Mdn :

Sau khi Eai h0i^d6ng cO d6ng ti6n hdnh bi0u quyiSt c6c nQi dung nhu tr6n, Otrg
NGIJYEN NGQC THAO, lhay mAt Chri tga dodn, dd thdng qua trudc Dai hQi todn vdn
Nghi quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2009 rr-Oi-nhnng k6t qui bi€u quy6t
cria Dpi hOi. Dai hQi kh6ng co i,kii5n ndo bO sung th6m.

Eai hQi da biOu quytit vdi ty 10 :

- T6n thdnh : I .610.700 phiOu, chiOm ty 10 100,00%

0 phi6u, chi6m ty 19 00,A0o

0 phi6u, chi6m ry 19 00,00oA

20. 86 m4c :

Vdo luc 11 gio 30 cung xgdy, Ong fp VAX MY, Cht tich Hgi d6ng quin tri,
Chri to4 D4i hQi, da tuyOn bO bC mAc Dai hOi d6ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2009 ctta
Cdng ty C6 PhAn Thuong Mai H6c Mdn.

TM. DAI HOI OONC C6 OONG THTIOXC NITN NANN 2OOg

THUKV CHU TICH

- Kh6ng t6n thdnh :

- Kh6ng c6 i ki6n :

)(harn/<-

Nguy6n Thi Nggc Thirnh

ICH_.g+Qk cHU roA EAr HQr

#r'*:Xt*; r
li;l;r't/ig
t"li. Htjc toi0ti,"r"*Y

LG Vin My
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