
CONG CO PHAN CANG CAT LAI CØNG HOA xA HQI CHU NGUIA VI(T
Dc Ip - Ti,r do -

Hnh phüc
S& O1INQ - DHDCD

TPHCM, ngày 25 tháng 02 nãm 2011

NGH! QUYET
DPI UQI BONG cO BONG BAT TfflJ’NG NAM 2011

CONG CO PIIAN CANG CAT LAI
CAn cir:

- Luát doanh nghip s 60/2005/QHJJ dà dwcrc Quck hOl thông qua ngày 29/1 1/2005,
- Diu l Cong ly Cphdn Cáng Cat Lái.
- KEt qua kkm biu quyét cza Dai hOi c dông bcIt thzthng näm 2011 (theo hInh thzc

lôyj kiên bang van ban,) theo Biên ban kiêm phiêu ngày 25 tháng 02 nàm 2011;

QUYET NGHI
Diu 1. Thông qua vic thirc hin thutiic diu chinh giàm vn diu l ghitrén giy Chfrng
nhn dang k3’ kinh doanh tft 150.000.000.000 dông xuông con 149.973.470.000 dông ti Si
K ho?ch & Dâu ti.r Thãnh phô Ho ChI Minh theo quy djnh cüa Diêu 84 Lust doanh nghip
va khoán 9 Diêu 23 Nghj dinh so

-
10/ND-CP ngày 01 thang 10 nAm 2010 cüa ChInh

phii ye vic huàng dan chi tiêt mt so diêu cüa Lust Doanh nghip.
Uy quyn Hi dng quãn tn trong qua trmnh np h sa v dangk9 diu chinh v6n diu

1, diiçic quyên chinh sira, bô sung các ni dung cüa Diêu l cong ty (neu co) theo yêu cau
cüa Ca quan nhà nuàc có thâm quyén, phü hcip vài quy djnh cüa pháp lut.

- S6 C6 phn biu quy& thông qua là 13.580.098 chim t’ l 90,55% s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt hçrp lê.

Diu 2. Hiu krc thi hãnh:
Nghj quyt CO hiu lirc k tr ngàyk.
HOi d6ng quãn trj, Ban giám dk cO trách nhim trin khai thrc hin và thi hânh Nghj

quyêt nay.
Ban kim soát chju trách nhim giam sat Hi d6ng quán trj, Ban giám d6c cong ty trong

vic thi hành Nghj quyêt flAY; 1

TM. DiJ HØI cO DONG
cnU TJCH

- HDQT, BKS, BGD;
- Cdông;
- Ltru.

---

Hñng


