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Số:   05-14/NQ-HĐQT             Ngày 18  tháng 3  năm 2014 
         

NGHỊ QUYẾT 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11; 
 Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ 

Trường Thành; 
 Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn 

Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 06 tháng 03 năm 2014. 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình 
hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 trước kiểm toán  

Điều 2: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho năm 2014 như sau: 
                (ĐVT: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 

Doanh thu thuần    1.433.567  

Tổng lợi nhuận trước thuế         59.015  

Tổng lợi nhuận sau thuế         50.163  

 

Điều 3: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua kế hoạch tái cấu trúc tài 
chính và tăng vốn chủ sở hữu năm 2014 như sau: 

Thông qua kế hoạch tái cấu trúc tài chính và tăng vốn chủ sở hữu Công ty 
theo các tiêu chí sau: 

(i) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc 
bán nợ cho DATC đối với bất kỳ khoản nợ ngân hàng nào. 



2  

(ii) Phát hành tăng vốn điều lệ (nhằm cơ cấu tài chính và giảm nợ vay) 
ở mức không quá 1.000 tỷ đồng (không bao gồm phát hành tăng 
vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài). 

(iii) Phát hành tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài ở quy mô 
hợp lý (10%-20%).  

 
Điều 4: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau: 

1. Thời gian tổ chức Đại hội có thể chọn một trong các ngày từ ngày 21 – 
29/4/2014. 

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chọn ngày tổ chức Đại hội nằm 
trong trong khoản thời gian trên. 

 
 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
  

 
 
 

 Võ Trường Thành 
 


