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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ 
 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 

Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN 
Trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 
Điện thoại: 077 3854236 - 3750439   Fax :  077 3853804 
Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hữu Đức 
Chức vụ : Giám đốc công ty CP Bao Bì Hà Tiên 
Điện thoại : DĐ: 0913 683388 ; Cơ quan: 077 3854790   

 
Nội dung thông tin công bố: Công bố các vấn đề được thông qua tại Đại hội 

cổ đông thường niên công ty CP Bao bì Hà Tiên năm 2010 ngày 30 tháng 03 năm 
2010.  

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ 
yếu như sau: 

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ quy đổi : 51.038.200 vỏ bao 
- Doanh thu : 187.547.317.722 đồng 
- Tổng chi phí 179.956.552.927 đồng, trong đó: 
- Lợi nhuận sau thuế: 7.590.764.795 đồng 
- Tỷ lệ trả cổ tức: 18%/năm (bao gồm cổ tức của năm 2009 chưa trả) 
 
2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010 
Theo đó từ năm 2010 đến năm 2011 công ty thực hiện đầu tư để nâng công 

suất thiết kế  với giá trị đầu tư dự kiến 60,9 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư của năm 
2010 là 19,1 tỷ đồng và năm 2011 là 41,8 tỷ đồng. 

 
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán và đồng ý tỷ lệ chia cổ 

tức cho cổ đông năm 2009 là 26,4%/năm 
 
4. Điều chỉnh Điều 41 - điều lệ của công ty về phân phối lợi nhuận 
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
  
 Kiên Lương, ngày 01 tháng 04 năm 2010 
 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
 GIÁM ĐỐC 


