
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    TUNG KUANG        Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 287/BC-HĐQT                                      Đồng Nai, ngày 29tháng 07 năm 2015 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng đầu năm 2015) 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

 
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II-Đồng Nai 

- Điện thoại: 0613-836688     Fax:  0613-836553        Email:tungkuang@hcm.vnn.vn 

- Vốn điều lệ: 268.177.770.000 đồng 

- Mã chứng khoán : TKU 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015: 
 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số 
buổi 
họp 

tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

1 Ông Liu Cheng Min Chủ tịch 3 100%  
2 Ông Ma Chia Lung P. chủ tịch 3 100%  
3 Ông Tsan Hsun Lin  P. chủ tịch 3 100%  
4 Ông Liu Chien Hung TV. HĐQT kiêm 

tổng giám đốc 
3 100%  

5 Ông Liu Chien Lin TV. HĐQT kiêm 
phó tổng giám đốc 

3 100%  

6 Ông Hsu Chih Cheng TV. HĐQT kiêm 
phó tổng giám đốc 

3 100%  

7 Bà Chen , Tsu TV. HĐQT  3 100%  
8 Ông Liu Chen Chin TV. HĐQT 3 100%  
9 Ông Ma Tao Hsin TV. HĐQT 3 100%  

 
          2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

   Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu 
năm 2015. 

Giám sát báo cáo tài chính quý I và II năm 2015 và báo cáo kiểm toán năm 2014. 

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015 



Ban giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2015 với công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế 

toán và kiểm toán Nam Việt. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 
 
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm: 
 

Stt Số Nghị quyết/ BB -HĐQT Ngày Nội dung 
01 03/2015/BB-HĐQT 20/03/2015 -Thông qua kế họach tổ 

chức ĐHĐCĐ năm 2015 
và một số vấn đề khác 

02 02/2015/NQĐHĐCĐ 27/04/2015 -Thông qua báo cáo của 
Hội đồng quản trị về kết 
quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2014 và 
kế hoạch 2015. 
-Thông qua tờ trình xin ý 
kiến về việc chào bán cổ 
phần của cổ đông lớn, 
điều chỉnh điều lệ và giấy 
phép liên quan đến cơ cấu 
cổ đông sáng lập và thông 
qua phương án bán cổ 
phần của cổ đông lớn. 
-Thông qua báo cáo của 
Ban kiểm soát và báo cáo 
tài chính năm 2014. 
-Thông qua tờ trình phân 
phối LN và trích quỹ 
2014. 
-Thông qua Tờ trình trả 
thù lao năm 2015 Hội 
đồng quản trị và Ban 
kiểm soát. 
-Thông qua Tờ trình lựa 
chọn công ty kiểm toán 
cho năm tài chính 2015 

03 04/2015/BB- HĐQT 25/06/2015 -Đánh giá hoạt động 
SXKD 5 tháng đầu năm 
2015. 
-Phương hướng công tác 
quý III/2015và một số 
vấn đề khác. 

 
    
 
 
 
 



 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 

Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có 

 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng  năm 2015) :  

1. Giao dịch cổ phiếu: Không 

    2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): 

Không 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không 
   

      
 Chủ tịch HĐQT 

Nơi nhận: 
   - Như trên 

   - Lưu HĐQT                                                                                                                            ( đã ký) 

              
 

Liu Cheng Min 
 
 


