CONG TY cO PHAN
TONG CONG TY TIN NGHiA

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM
Bc 1p - Ttr do - Hinh phüc
Biên Hc3a, ngày 12 tháng 6 nám 2020.

S: O:L/NQ-DHDCD

NGH! QUYET
BAI HQI BONG cO BONG THUNG NIEN NAM 2020
BI HOI BONG CO BONG
CONG TY cO PHAN TONG CONG TY TIN NGHiA
Can cir Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir Gi.y chirng nhn dàng k doanh nghip s 3600283394, do Phông dàng
k kinh doanh - Sâ Kê hoch và Dâu tu tinh Dông Nai cap lan dâu ngày 03/11/2004,
dang k thay di lan thr 21, ngày 17/7/20 19;
Can ci.'r quyn và nhirn vii cUa Di hi dng c dông Cong ty c phn Tng Cong
ty TIn NghTa (viêt tat là "Tong Cong ty TIn Nghia") duçic quy djnh ti Diêu 1 to chüc
và hot ding cUa Tong Cong ty ngày 20/4/20 18;
Can cü Biên bàn h9p Di hi dng c dOng thung niên nàm 2020 cüa Tng Cong
ty TIn Nghia ngày 12/6/2020,
QUYET NGH!:
Biu 1. Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v kt qua hot dung nàm 2019
và phucmg huàng, nhim v11 nàm 2020 cüa Tong Cong ty TIn Nghia (chi tiêt theo Báo
cáo dinh kern).
Biu 2. Thông qua k hoch san xut kinh doanh näm 2020 cüa T6ng Cong ty TIn
NghTa vâi các chi tiêu cii the nhu sau:
DVT

Thirc hiên
nàm 2019

K hoch
nãm 2020

KH 2020/TH2019
(%)

1. Tng doanh thu

T' dng

3.919 t

4.000 t

102,06%

2. Lçri nhun sau thu

T' dMg

41 t

150 t

365%

%

0%

0%

CM tiêu

3.Ctfrc

Diu 3. Thông qua Báo cáo thrn djnh hot dng närn 2019 cUa Ban kim soát
Tong Cong ty TIn NghTa (chi tiêt theo Báo cáo dInh kern).
Biu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh hçp nht và Báo cáo tài chInh riêng cho närn
tài chInh két thUc ngày 3 1/12/2019 cüa Tong Cong ty TIn NghTa dà ducic kiêm toán bâi
Cong ty TNHH PWC (Vit Narn) k ngày 0 1/4/2020.
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Diu 5. Thông qua sra di, b sung Diu 1 t chüc và hot dng cüa Tng Cong
ty Tin Nghia. Ci the:
1. Sira di dim 1 vâ m khoãn 2 Diu 27 v Quyn h.n và nghia vi cüa Hi dng
quãn trj.
"1) Thông qua hçip &ng mua, ban, vay, cho vay và hctp dng khác có giá trj bang
hogc kin ho'n 10% tang giá trj tài san dtrçic ghi trong báo cáo tài chInh gán nhát cia
Tang Cong ty. Quy d.inh nay khóng áp dyng dôi thi hcp dông và giao dich quy djnh tgi
dk4n m khoán nay và khoán 3 Diêu 162 Lut Doanh nghip;
m) Quye't djnh ddu tw hoc ban so' tài san có giá tr/ dIn dwái 35% tdng giá trj tài
san du'crc ghi trong báo cáo tài chInh gán nhát cüa Tong Cong ty, ".
2. Si:ra di, b sung Diu 29 v Chü tjch, Phó ChU tjch Hi dông quân trj:
a) B sung dim f, g và h khoãn 2 Diu 29:
't) Thông qua hçrp &3ng mua, ban, vay, cho vay và hctp dng khác có giá tr/ ti'r 5%
dIn dithi 10% tdng giá trj tài san duQc ghi trong báo cáo tài chInh gán nhát cüa Tong
Cong ty. Quy djnh nay không áp dyng dôi vái hctp dông và giao djch quy djnh tgi diem
g khoán nay và khoán 3 Diêu 162 Lut Doanh nghifr
g) Quylt d/nh du tw hogc ban so' tài san có giá trj dIn dithi 10% tong giá trj tài
san dwçtc ghi trong báo cáo tài chInh gán nhát cia TOng Cong ty,
h) Các khoán ddu tw không thu5c IcE hogch kinh doanh và ngán sách hang nãm,"
b) Sira dM khoán 6 Diu 29:
"6. Chü t.ich Hi dng quán trj Tdng Cong ty không dwctc Iciêm nhim chá'c danh
Tong giám dOc TOng Cong ty. ".
3. Süa di, b sung dirn b, f, g, k,1 khoán 4 Diu 35 v B nhim, min thim,
nhim vi và quyên han cüa Tong giám dôc.
"b) Quylt djnh các yIn d ma khOng ccn phái cO quylt djnh cza H5i dng quán
trj, bao gôm vic thay mt Tong Cong ty Icj' két các hcrp dông tài chInh và thucing mgi,
to ch&c và diêu hành hogt dng kinh doanh hang này cüa TOng cong ty theo nhrnig
thông l quán lj tot nhát và trongpham vi thám quyên quyêt djnh ye tài chInh theo quy
djnh cüa Tong Cong ty hogc dwçrc zy quyên.
j Tham kháo kiln cia Hi dng quán trj hoc thông qua phê duyt cüa Ghz t.ich
Hi dông quán trj Tong Cong ty dé quyét djnh sO hrcrng ngithi lao dng, vic bO nhim,
mien nhiêm, mic hrong, trcr cOp, lcii Ich và các diêu khoán khác lien quan den hcip dng
lao d5ng cüa ho;
g) Bd nhim, miln nhim, Mi nhim các ch&c danh quán lj trong To'ng Cong ty
trên cct sà dwçxc Chz tjch H5i dông quán trj Tong COng ty phê chuOn, trIc các ch&c danh
thu5c thâm quyén cüa H5i dOng quán trj;
k) Quyé't djnh ddu tit hoc ban so' tài san theo u)) quyn hoc phé duyt cüa
HDQT, Chi tch HDQT;
1) Thông qua hcfp dng mua, ban, vay, cho vay và hcrp ddng khác có giá trj dithi
5% tong giá trj tài san dwçrc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhOt cüa TOng C'Ong ty.
Quy djnh nay khOng áp dyng dOi vài hçip dông và giao djch quy djnh tgi diEm k khoán
nay và khoán 3 Diéu 162 Luçt Doanh nghip,".
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4. Sfra di, b sung khoãn 5 Diu 36 v B may giUp vic.
"5. Các Giám dAc, Phó giám dO'c phông, ban chuyên mon tgi Tdng C'Ong ', là
ngu'&i giip viçc cho Tong giám dOe thrc hin nghip vy chuyên mOn trong cOng tác
quán ly diêu hành cOng vic hang ngày, do Tong giám doe bô nhim trên cci sá dwçrc
Chz tjch Hi dOng quán tn Tong COng ty phê duyt.
Các Phó giám d6c, K toán trwOng các don vj tryv thuc Tdng COng ty, là ngu'&i
gizp vic cho Giám dOc don vj thrc hiçn nghip vy chuyên mOn trong cOng tác quán lj
diêu hành cong vic hang ngày tqi dcin v/, do TOng giám dOc bô nhim trên ccl sO' nhu
cáu bO trI nhán sw hoc theo dê nghj cia Giám dôc don vj do và du'crc Chü tjch Hç3i
dông quán trj TOng COng typhê chuân.".
5. Si'ra dM, b sung khoän 4 Diu 63 v Ngày hiu hrc cüa Diu 1.
tjch
"4. Dieu lç nay là duy nhdt và chInh thtc cia Tang COng ty, dwçtc kj Mi
Hi dOng quán trj, là ngzthi dgi din theo pháp luçt cüa Tong COng ty theo quy dinh tgi
diem c khoán 3 Diêu 25 Lu2t Doanh nghip nhw dithi day và thay the cho ban Diêu l
dà dwctc Dgi h$i dOng Co dông thông qua ngày 20/04/2018."
6. Ngoài cac ni dung süa di nêu trên, các ni dung khác cüa bàn Diu 1 Cong ty
cô phãn Tong Cong ty TIn Nghia ngày 20/04/20 18 van gi nguyen, không thay dôi.

8NG C

7. Uy quyn cho Hi dng quãn trj Tng Cong ty thirc hin vic diu chinh, si'ra
dii, b sung ni dung Diu 1 theo yeu câu cüa ca quan däng k kinh doanh (nêu co),
tiên hành các thu tic can thiêt dê ban hành va däng k bàn Diêu 1 nay tai ca quan quãn
1 nhà nuOc theo quy djnh.

NGT

Diu 6. Thông qua phuang an phân ph6i lçii nhun 2019, cii th&
Dn vi tInh: dng

NOHI
: 36

STT

CAC CHf TIEU

GHI CHU

41.410.254.874

100,00%

TrIch 1p Qu5 du tu phát trin (15% LNST)

6.200.000.000

15,00%

Trich lap Qu Khen thuâng/Qu Phüc Lcii (1
(MOt) tháng hang thirc trã)

3 900 000 000

9 42%

31.310.254.874

75,58%

1

Lçii nhuan sau thu chua phân ph&

2

4

sO TIEN

Lçinhun can lti sauthu chuaphânphi

Thông qua t5 1 trIch 1p các qu5 nhir phtro'ng an phân phi lyi nhun nêu
trên và can ci'r quy djnh ti diem d, khoãn 1, Diêu 74 cüa Thông tu 200/2014/IT-BTC
ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh huâng dn Chê d ké toán Doanh nghip, thông
nhât không chia c ttrc näm 2019.
Diu 7. Thông qua mire thu lao, tin lucing, tin thuâng nAm 2019 và dr toán thu
lao, tiên hxang, tiên thuâng näm 2020 cUa Hi dOng quân trj, Ban kim soát.
1. Thông qua chi phi thu lao HOi dng quãn trj, tin hrcing cüa Ban kim soát dã
chi trong näm 2019, so tiên là 3.252.050.100 dông (Ba t5, hai tram nám mu'c'i hai triu,
nám mice/i ngàn, m5t tram dOng,) bang nguôn cüa näm 2018 là 2.423.845.003 dông và
nguôn di.rcc trich trong näm 2019 là 828.205.097 ding.
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2. Thông ua mi'rc dr toán chi phi thu lao, tin hang và tin thuâng Hi dng
quãn trj, Ban kiem soát näm 2020, cii the:
a) Thu lao Hi dng quán trj, Ban kim soát không chuyên trách: T6i da bang 2%
lcyi nhun sau thu näm 2020.
b) Tin 1umg thành viên Hi dng quân tn, Ban kim soát chuyên trách: Ducic chi
trã tr Qu krong cüa Tong Cong ty.
c) Tin thuâng Hi dng quãn trj, Ban kim soát: Mirc trIch tin thung ti da
bang 5% tinh trén phân lqi nhuan sau thuê vi.rçit ké hoach nãm 2020.
d) Uy quyn cho Hi dng quán trj quyt djnh mi~c thu lao, tin hang, tin
thi.thng ci the cho trng thành viên Hi dng quán trj, Ban kim soát và chju trách
nhim cong khai, minh bach theo quy djnh.
A
Dieu 8. Thong qua vic 1ira ch9n dan vl kiem toan Bao cao tal chrnh nam 2020.
Cuthê:
.

.

A

,

A

,

,

.

p

p

•

p

-

1. Thong qua danh sach dan vl kiem toan d9c 1p kiem toan Bao cao tai chrnh nam
2020 cüa Tong Cong ty TIn NghTa nhu sau:
A

Ten cong ty kim toán

STT
1

Cong ty TNHH PWC (Vit Nam)

2

Cong ty TNT-IH Ernst & Young Vit Nam

3

Cong ty TNHH KPMG

4

Cong ty TNHH Hang kim toán AASC

2. Uy quyM cho Hi dng quàn trj 1ira chçn mt trong bn Cong ty kim toán nêu
trên dê kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Tong Cong ty TIn Nghia.
3. Tru&ng hçip không thóa thun duçic vâi 04 cong ty kim toán nêu trên, D,i hôi
dông c dOng üy quyên cho Hi dOng quán trj 1%ra chçn rnQt Cong ty kiêm toán khac
trong danh sách dugc Uy ban chrng khoan Nhà ntrâc chap thu.n dü diu kiin kiêm
toán cho các cong ty dai chung, cong ty niêm yet d kim toán Báo cáo tài chInh nàm
2020 cüa Tong Cong ty TIn Nghia.
Diu 9. Thông qua üy quyn cUa Di hi dng c dông cho Hi dng quãn trj thrc
hincác ni dung thuc thâm quyên cüa Dai hi dOng cO dOng duçc quy djnh tai Diêu
l Tong Cong ty TIn Nghia nhu sau:
1. Các vn d lien quan dn hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty TIn Nghia:
a) Quy& djnh du tu hoc ban s6 tài san có giá tn tr 35% trâ len t6ng giá trj tài
san cüa Tong Cong ty duçc ghi trong báo cáo tài chInh k' gân nhât dã di.rçc kiém toán;
b) Quyt djnh mua li trên 10% tng s c phn phát hành cüa mi loi;
c) Tng Cong ty Tin Nghia k kt hçip dng, giao djch vói nhüng di tuçng dugc
quy djnh ti khoãn 1 Diêu 162 Lut Doanh nghip vOi giá trj bang ho.c lan han 35%
tong giá trj tài san cüa Tong Cong ty duqc ghi trong báo cáo tài chinh gân nhât;
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2. Quy& djnh các giài pháp kh.c phiic bin dng lan v tài chInh cüa Tng Cong
ty TIn NghTa (nêu có phát sinh).
3. Quyt djnh phân phi kinh phi hot dung cho cong tác doàn th, cong dng cüa
Tong Cong ty TIn NghTa trong phm vi kinh phi d duçc Di hi dông cô dông phê
duyt. Quyêt djnh vic sCr diving các qu5" theo quy djnh cho cong tác khen thuang, cong
tác thi dua, doàn the, cong dông va các miic tiêu khác cüa Tong COng ty TIn NghTa
trong phm vi nguôn các qu d dtrçic Di hi dông cô dông phê duyt.
4. Uy quyn cho Hi dng quãn tn thông qua các giao djch vâi Nguii lien quan
thuc thâm quyên Dti hi dOng cô dông.
Diu 10. Thông qua min nhim chirc danh thành viên Hi dng quán trj và thành
viên Ban kiêm soát Tong Cong ty TIn Nghia, nhim k' I (2016 - 2021) dôi vOi các
Ong/Bà có ten sau:
1. Min nhim chirc danh thành viên Hôi dng quãn trj Tng Cong ty TIn Nghia,
nhim k' 1(2016 - 2021) dôi vâi bà Hunh BIch Ngçc kê tü ngày 12/6/2020 theo Dcm
ttr nhim ngày 28/02/2020.
2. Min nhim chCrc danh thành viên Hi dng quán trj Tng ,Công ty TIn Nghia,
nhim k' I (2016 - 2021) dôi vOi ông Dng Hu'nh Anh Tun ké tU ngày 12/6/2020
theo Dan tü nhim ngày 2 8/02/2020.
3. Min nhim chüc danh thành viên Ban kim soát Tng Cong ty TIn Nghia,
nhim k' I (2016 - 2021) dOi vài ông Hoàng Minh Tin kê tr ngày 12/6/2020 theo
Dan tr nhim ngày 2 8/02/2020.
4. Min nhim chi'rc danh thành viên Ban kim soát Tang Cong ty TIn Nghia,
nhim k' 1(2016 - 2021) dôi vOi ông Trn Phm Vit Hoàng kê tr ngày 12/6/2020
theo Dan tü nhim ngày 05/9/2019.
Diu 11. Thông qua séi hxçmg thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim
soát bâu b sung:
1.S6 lucng thành viên Hi dng quãn trj bu b sung là 03 (Ba) thành viên. Trong
do có 01 (Met) thành viên dc 1p Hi dông quãn trj.
2. S luçmg thành vién Ban kim soát bu b sung là 02 (Hai) thành viên.
Diu 12. Thông qua danh sách trUng cir bu b sung vào Hi dng quãn trj Tng
Cong ty TIn NghTa, nhim kS' 1(2016 - 2021) gOm các Ong/Bà có ten sau:
H9 Va ten

Mm
sinh

Gió'i
tinh

S
CMND/CCCD

TrInh d chuyên mon

1

Trn Ngçc Thor

1959

Nam

092 059 000 289

Giáo six, Tin si Kinh t

2

Nguyn Thành D3t

1987

Nam

271 940 760

K5 six Xây dmg

3

Trn Hoài Nam

1979

Nam

023 275 684

CCr nhân

STT

* Trong do, ông TrAn Ngpc Tha là thãnh viên Hi dng quán trj dc 1p.
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Diu 13. Thông qua danh sách trüng c1r bu b sung vào Ban kim soát Tong
Cong ty TIn Nghia, nhim kS' 1(2016 - 2021) gm các Ong/Bà có ten sau:
HQ và ten

Näm
sinh

Gith
tInh

S
CMND/CCCD

TrInh d chuyên mon

1

Trn Tn Nht

1982

Nam

023 462 542

Cu nhán

2

NguynQucK5'

1975

Nam

271 239743

ThcsT1ut

STT

Diu 14. Diu khoãn thi hành.
1. Giao Hi ding quán trj Tng Cong ty chju trách nhim chi do và t chirc thirc
hin các ni dung nêu trong Nghj quyêt nay theo dung quy djnh cUa pháp 1ut và Diêu
1 Tng Cong ty.
Hi dng quãn trj có trách nhim báo cáo tInh hInh và kt qua thirc thi Nghj quy&
nay trong phiên hçp Di hi ctông c dông kê tip.
2. Ban kim soát Tng Cong ty có trách nhim kim tra, giám sátvic trin khai
thirc hin Nghj quyêt nay theo dung quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu i Tong Cong ty.
3. Nghj quyt nay dugc Dti hOi dng c dông thu&ng niên näm 2020 cUa Tng
Cong ty TIn Nghia biêu quyêt thông qua theo dung quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1
Tong Cong ty; duçic dãng tãi len trang thông tin din ti:r cüa Tong Cong ty Tin Nghia ti
dja chi: www.tinnghiacorp.com.vn trong vông 24 gi, kê tCr thii diem kêt thüc Di hi.
4. Nghj quy& nay có hiu 1irc k ti'r ngày k./.
TM. Bid HQI BONG CO BONG
CHU TQA

Ntiinhân:
- NhuDieu14;
- Các c dông (qua Website);
- Li.ru Ho so Dai hQl.

Bng Th1 Thanh Ha
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CONG TY CO PHAN
TONG CONG TY TIN NGHiA

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

BIEN BÀN
HQP iAi HQI BONG cO BONG THIJNG NIEN
NAM 2020
Phn I. THONG TIN DOANH NGHIP.
Ten doanh nghip:

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TIN NGHIA.

Ten vit tat:

TONG CONG TY TIN NGHiA.

Dja chi tri si chInh: S 96, Ha Huy Giáp, P. Quyt Th.ng, Tp. Biên Hôa, tinh Dng
Nai, Vit Nam.
M

s6 doanh nghip: 3600283394.

Phân II. THI GIAN, IMA DIEM, THANH PHAN THAM DV.
I.

TH€fl GIAN:
Di hOi ding cô dông thung niên näm 2020 cüa Tong Cong ty TIn Nghia bt dâu
vào lüc 08 gRi 30 ngày 12 thãng 6 nãm 2020.

II.

DIA DIEM:
Ti Tri si chfnh T6ng Cong ty TIn Nghia. S 96, Ha Huy Giáp, P. Quyt Thng, Tp.
Biên Hôa, tinh Bong Nai, Vit Nam.

z

III. THANH PHAN THAM DI):
1.

Di biu khách mm:

a)

Dti din Tinh üy Dng Nai:
Ba Nguyn Thi Thu Van

Chánh Van phOng Tinhüy.

Ba Phm Thj Tuyn

Truâng phông Tài chInh VPTU.

b)

Giáo sii - Tin sT Trân Ngçc Tho

c)
-

Dai din Cong ty TNHH PwC (Vit Nam):
Phó T6ng Giám d6c.
Ong Mai Vit Hung Trân

2.

Co dông Va di din üy quyn cüa cô dông:

a)

Tng s6 c dOng duçic mii là 321 c dông, sâ httu 200.000.000 c phân CO quyên
biéu quyêt.
Tng s6 c dong tham dir và duçic Uy quyn tham dir: 76/32 1 ci dông sâhttu Va di
din sâ hthi 197.966.669 c phn/200.O00.0O0 cô phân CO quyen biêu quyêt, chiêm t'
l 98,9%/100% tng sO cô phân cO quyên biêu quyét.

b)
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Phn III. CHIXONG TRNH VA NQI DUNG DI HQI.
1.

THU TVC KHAI MAC VA NGHI THUC DI HO!.

1. Ong Lê Van Danh thay mt Ban T chtrc Dai hi tuyén b 1 do, giâi thiu thành
phn tham du Di hi.
2. Ong Lê Minh Chuong thay mt Ban To chirc Di hi báo cáo k& qua kim tra
diu kin tin hành Di hi dong cô dong thung niên näm 2019 (dInh kern Báo cáo).
3. Ong Lê Minh Chirong thay mt Ban T chiirc Di hOi trinh bay và thy biu quyt
thông qua Th 1 biêu quyêt tti Dti hi (dInh kern The 1):

KIt qua bilu quylt:
+ Tng s6 phiu dng : 197.966.669 c phn, chim t' 1 100% tng s c phAn
có quyên biêu quyêt ti Di hi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t' 1 0% tng s c phn cO
quyên biêu quyêt tii Dui hOi.
+ Tng s6 phiu không Co kin: 0 c phAn, chim t' I 0% thng s c phn có
quyn biu quyêt ti Dti hi.
4. Ong Lê Van Danh thay rntt Ban T chirc Di hOi thông qua Th trInh và thy biu
quyêt Danh sách Chü t9a Eoãn, Thu k Doàn và Ban kiêm phiéu biêu quyêt và bâu cr dê
diêu hành Dti hi:
a) Danh sách Chü ta Doàn d diu hánh Dti hi gôm:
- Ba Bang Thj Thanh Ha - Chü tjch Hi dng quán trj Tng Cong ty Tin Nghia ChU tç)a Dai hi.
- Ong Quách Van Dire - Phó Chü tich Hi ding quân trj Tng Cong ty TIn Nghia Thành viên.
- Ong Lê Hfru Tjnh - Thành viên Hi dng quán trj Tng Cong ty Tin Nghia Thành viên.
-

Ong Lê Minh Chiro'ng - Trurng Ban kim soát T6ng Cong ty TIn Nghia - Thành

vien.

KIt qua bilu quylt:
+ Tng s phik dng : 197.966.669 c phn, chirn t 1 100% thng s c phn
Co quyn biu quyêt ti Di hôi.
+ Tng s6 phi&u không dng : 0 c phn, chim t 1 0% tng s6 c phn có
quyên biêu quyêt ti Di hi.
+ Tng s phiu không CO kin: 0 c phn, chim t' 1 0% tng s c6 ph&n Co
quyên biêu quyêt tai D?i hi.
b) Danh sách Thu k doàn d ghi 1i nOi dung và din bin cüa Dai hi, gm:
- Ong Nguyn Quôc K - Giárn d6c Pháp ch T6ng Cong ty TIn Nghia - Tru&ng
Ban.
- Ong Tang Trn Tn Khãi - Phó Giám dc K toán Tài chinh Tng Cong ty Tin
Nghia - Thành vién.
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KIt qua Mlii quyh:
+ T6ng S6 phiu d6ng : 197.966.669 c6 phn, chim t 1 100% t6ng s6 Co phân
co quyên biêu quyêt t?i Dai hOi.
+ T6ng s6 phiu không dng : 0 c6 phAn, chim t' 1 0% t6ng s6 C6 phn có
quyên biu quyêt tui Dii hi.
+ T6ng s6 phiu không có kin: 0 C6 phn, chim t' 1 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt tai Dai hi.
c) Danh sách Ban kim phiu biu quy& và bu cir ti Di hi g6m:
- Ong Lê BInh Son - Phó giám d6c Cong ty c6 phn Ch bi6n XNK NSTP Dông
Nai - Trtthng Ban.
-

Ba Nguyn Thj Thüy Van - K toán truàng T6ng Cong ty TIn Nghia - Thành

vien.
- Ong Trn Cao Cuwrng - Chuyên viên Pháp ch T6ng Cong ty TIn Nghia - Thành
vien.
KIt qud bilu quyll:
+ T6ng S6 phiu d6ng : 197.966.669 C6 phAn, chim t' 1 100% tong so cO phân
có quyên biêu quyêt tai D?i hi.
+ T6ng s6 phi6u không d6ng ': 0 c6 phn, chim t lé 0% t6ng so C6 phân CO
quyên biêu quyêt ti Dai hi.
+ T6ng s6 phiu không cO kien: 0 e6 phn, chi6m t 1 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt ti Dti hi.
II. NOI DUNG CHINH CUA BA! HQI.
1. Ong Lê Hfru Tlnh thay mt Chü tça Doân trInh bay vã lay bi6u quyêt thông qua
Chtrcing trInh Di hOi gôm các ni dung chinh sau (dInh kern Chi.rong trInh Di hi):
a) Báo cáo cUa Hi d6ng quãn trj ye kt qua hot dng näm 2019 và phuang huàng,
nhim vi näm 2020 cUa Tong Cong ty TIn NghTa.
b) Báo cáo hot dng cüa Ban kiem soát näm 2019, nhim vi näm 2020.
c) Ti trinh phê duyt Báo cáo Tài chInh näm 2019 dã duçc kiem toán;
d) Ti trInh dir kin phLnmg an phân ph6i lqi thun nAm 2019;
e) T trInh v mirc thu lao, tien lung, tien thithng näm 2019 và du toán thu lao, tien
li.rcmg, tiên thuing cüa Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát näm 2020;
Th trInh lua ch9n dn vj kiem toán Báo cáo tài chInh näm 2020;
g) Tc trInh v6 sira d6i b6 sung Dieu 1 T6ng Cong ty Tin Nghia;
h) Th trInh v6 vic Dai hi d6ng cô dông u' quyn cho Hi d6ng quán trj thirc hin
các ni dung thuc thâm quyên cüa Di hi dOng cO dông;
i) Min nhim vá Bu cr b6 sung thành viên Hi d6ng quãn tn, thành vin Ban
Kiêm soát Tong Cong ty Tin Nghia, nhim k' 1(2016 - 2021).
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KIt qua bilu quylt:
+ Tng s phiu dng : 197.966.669 c phn, chim t 1 100% tng so c phân
có quyn biu quyêt tai Dii hi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t 1 0% tng s6 c phn có
quyên biêu quyêt ti Di hi.
+ Tng s6 phiu không có kin: 0 c phn, chim t 1 0% tng so cO phn CO
quyên biêu quyêt ti Dti hi.
2. Ong Lê Minh Chtro'ng thay mt ChU tQa Doàn trInh bay và My biu quyt thông
qua Quy chê lam vic Di hi (dInh kern Quy ché lam vic D?i hôi):

Kit qua bilu quylt:
+ Tng s phiu dng : 197.966.669 c phn, chim t l 100% thng s c phn
co quyên biêu quyêt tai Dai hôi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t) l 0% tng s C6 phn
quyên biêu quyêt t?i Di hi.

CO

+ T6ng s6 phiu không Co kin: 0 c6 ph.n, chim t' l 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt tai D?i hOi.
3. Ong Lê Hfru T1nh trInh bay Báo cáo cüa Hi d6ng quán trj v kt qua hoat dng
näm 2019 và phuang huàng, thim vii näm 2020 cUa Tong Cong ty TIn Nghia.
4. Ong Lê Minh Chtrong trInh bay Báo cáo thArn djnh hot dng nàm 2019 cüa Ban
kiêm soát.
5. Ong Quách Van Dfrc trInh bay d Dai hi thông qua các Th trinh sau:
a) Th trInh phê duyt Báo cáo Tài chInh näm 2019 dâ dirqc kirn toán;
b) T? trInh v sfra d6i b6 sung Diu l T6ng Cong ty Tin Nghia
6. Ong Lê Hfru Tinh trInh bay d Dai hi thông qua các Ti trinh sau:
a) Ti trinh dir kin phucrng an phân ph6i li nhun nãrn 2019;
b) Ti trInh v rnirc thu lao, tin lucmg, tinthuâng närn 2019 và di toán thu lao, tin
hwng, tiên thuâng cUa Hi dOng quãn trj, Ban kiêm soát näm 2020;
7. Ong Lê Minh Chiroiig trInh bay d Dji hi thông qua các T trInh sau:
a) T trmnh bra ch9n &ln vj kim toán Báo cáo tài chInh närn 2020;
b) T?v trInh ye vic Dai hi dông cô dOng u' quyn cho Hi d6ng quán trj thirc hin
các ni dung thutc thäm quyen cüa Dai hi dOng cO dOng.
8. Ong Quách Van Dfrc, thay mt Chü t9a Doân diu hành Dai hi tháo lun ye các
Báo cáo và các T?i trInh d di.rçic trInh bay tai Dai hi.
a) Các kin phát biu cUa C6 dong:
* Di din nhóm cd dông Dragon capital phát bilu:
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G
T
j

- Hiu qua hoat dng kinh doanh chua cao, d nghj Hi dông quán trj tp trung tái
câu trüc mtnh me boat dng kinh doanh, trong dO thoái vônlngung hoat dng các mãng
kinh doanh không hiu qua, tp trung nguOn lirc cho các hot dng du tu, kinh doanh Co
hiu qua.
- D nghj Tng Cong ty tang cung các hoat dng giám sat tai các cong ty con, Tng
Cong ty Co cô phân chi phôi.
: V vic niêm yt trén HoSE: d nghj Ttng Cong ty phài dang k niêm yet ngay khi
dü diêu kin.
- V vic ma room cho c dông nuâc ngoài tang t' l sâ hu: D nghj xem xét
phucmg an ma room cho cô dong nuOc ngoài dê tang t' l s hüu, tao thanh khoãn và tang
giá trj cho cô phiêu. Trtthng hqp các quy djnh pháp luat chua cho phép, dé nghj TOng Cong
ty có van bàn trã Rn chinh thrc cho cô dong.
- EM nghj Hi dng quãn tr trin khai thành 1p Ban quan h nhà du tu.
b) Ni dung giái trInh cüa ChU t9a Doàn:
- V hiu qua hoat dng kinh doanh chua cao: Hin nay T6ng Cong ty du Un thiu
d%r an vâi chi phi dà dâu tu rat lan. Tuy nhiên khó khän lan nhât hin nay là vrnng thu tiic
hành chinh, dc bit là dôi vâi ngành kinh doanh bat dng san, nên thai gian dir an triên
khai kéo dài, lam chi phi lâi vay tang cao ành huang den dOng tiên và hiu qua hoat dng
kinh doanh cüa Tong Cong ty. Các khO khän, vuàng mac hin nay, Tong Cong ty dä CO
nhiêu van bàn kiên nghj len UBND tinh.
- V vic tang cuang các hoat dng giám sat tai các cong ty con, Tng Cong ty có c
phân chi phôi: Hi dng quàn trj ghi nhan kiên.
- V vic niêm yt trén HoSE: Tng cOng ty se trInh Dai hi dng c dong thông qua
vic niêm yet trên HoSE ngay khi hOi dü diêu kin theo các quy djnh cüa pháp lut.
- V viec mô room cho C6 dOng nuac ngoài tang t' l sa hUu tai T6ng COng ty: Hin
nay theo quy djnh cUa pháp 1uttheo thOa thun khi tham gia WTO, nhà dâu Un nrOc ngoài
chua duqc tham gia/täng t' 1 sâ hu trong doanh nghip có kinh doanh ngành nghê bàn lé
xäng du. Tong Cong ty së có van bàn trã lôi chinh thc ye vic nay cho nhóm cO dong
Dragon Capital.
- V vic trin khai thành 1p Ban quan h nhà dAu tu: H)i d6ng quãn trj ghi nhn
kiên và nhât tn cho triên khai.
III. CAC VAN DE DIXQC THÔNG QUA VA T'c L PHIEU BIEU QUYET.
Vn d 1. Thông qua Báo cáo cüa Hi d6ng quãn trj v kt qua hoat dng nam 2019
và phung huàng, thim vi näm 2020 cüa Tong COng ty Tin Nghia (chi tiêt theo Báo cáo
dinh kern).
KIt qua bilu quylt:
+ T6ng s6 phiu d6ng : 197.966.669 C6 phn, chim t' l 100% t6ng s6 c6 phn
Co quyên biu quyt tai Dai hi.
+ T6ng s6 phiu không dOng : 0 c6 phAn, chim t l 0% t6ng so c6 phân có
quyên biêu quyêt tai Dai hi.
+ T6ng s6 phiu không có kin: 0 c6 phAn, chim t' l 0% t6ng s6 c6 phn CO
quyn biêu quyêt t?i Dai hi.
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Vn d 2. Thông qua k hotch san xut kinh doanh näm 2020 cüa Tng Cong ty TIn
Nghia vói các chi tiêu ci the nhu sau:
K hoach näm KH 2020/TH2019
(%)
2020

Dvt

Thtrc hién nãm
2019

1. Tng doanh thu

T32 dng

3.919

4.000

102,06

2.Lyinhunsauthu

T32dng

41

150

365

%

0

0

Chi tieu

3.Ctfrc
K4 qua bku quyll:

+ Tng s phiu dng 32: 197.966.669 c phn, chim t32 1 100% tng s6 c phAn
có quyên biêu quyêt ti Di hi.
+ Tong so phiu không dng 32: 0 c phn, chim t32 1 0% tng so c phn có
quyên biêu quyêt t?i Dai hi.
+ Tng s6 phiu không có 32 kin: 0 c ph.n, chim t32 1 0% tng s c phAn có
quyên biêu quyêt ti Di hi.
Vn d 3. Thông qua Báo cáo thm djnh hoat dng näm 2019 cüa Ban kim soát (chi
tiét theo Báo cáo dInh kern).
KIt qua bilu quylt:
+ Tng s phiu dng 32: 197.966.669 c phn, chim t32 1 100% tng s6 c phn
Co quyên biêu quyêt tai Dai hi.
+ Tong s phiêu không ctng 32: 0 cô phn, chim t32 1 0% tong so c phân cO
quyên biêu quyét tti Dai hi.
+ Tng s phiu không CO 32 kin: 0 c ph.n, chirn t32 1 0% tng s c phn cO
quyên biêu quyêt t?i Dai hi.
Vn d 4. Thông qua Báo cáo tài chInh hçip nht và Báo cáo tài chInh riêng cho näm
tâi chinh két thüc ngày 3 1/12/2019 cüa Tong Cong ty TIn Nghia dã dxçic kiêm toán bâi
Cong ty TNHH PwC (Vit Nam) k32 ngày 0 1/4/2020.
KIt qua bilu quylt:
+

Tng s phiu dng 32: 197.966.669 c phn, chim t32 1 100% tng s c phin
cO quyên biêu quyêt t?i Dti hi.

+

Tng s phiêu không dông 32: 0 cô phân, chiêm t32 1 0% thng s c phân có
quyn biu quy& tti Dii hi,

+

Tng s phiu không cO 32 kin: 0 c phn, chim t32 1 0% thng s6 c phn có
quyên biêu quyët tti Dti hi.

Van d 5. Thông qua süa di, b6 sung Diu 1 t chfrc và hot dng cüa Tang Cong
ty TIn Nghia (chi tiêt các süa dOi, bô sung theo ni dung t?i T? trinh dInh kern).
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KIt qua bilu quylt:
+

Tng s phiu dng : 197.966.669 c phn, chim t 1 100% thng s6 c phn
cO quyên biêu quyêt ti Di hi.

+

Tng s phiêu không dng : 0 c phAn, chim t 1 0% tng s c phn CO
quyên biêu quyêt tti Di hi.

+

Tng S6 phiu không cO kin: 0 C6 phn, chim t' 1 0% t6ng s6 c6 phn CO
quyên biêu quyêt tai Dai hi.

Vn d 6. Thông qua phucmg an phân ph6i lqi nhun 2019, Cu th:
Do vj tinh: c1ng
STT

CAC CHI TIEU

sO TIEN

Ghi chü

41.410.254.874

100,00%

1

Lçii nhun sau thu chtra phân ph6i

2

TrIch 1p Qu5 dAu tl.r phát trin (15% LNST)

6.197.966.669

15,00%

Qu5 Khen thu&ng/Qu5 Phc Lqi (1
TrIch
(Mt) thang ltrcing thirc tra)

3.900.000.000

9,42%

31.3 10.254.874

75,58%

Lçi nhun can li sau thug chua phân ph6i

4

Thông qua t I trIch 1p các qu5 nhir phirong an phân ph6i lçri nhun nêu trén
và can cir quy djnh ti diem d, khoân 1, Diêu 74 cUa Thông ttr 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 cüa Bô Tài chInh huàng dn Ch d kê toán Doanh nghip, thông nhât không
chia c tfrc näm 2019.

NG
NC

KIt qua bilu quylt:
+

360

+
+

T6ng s6 phiu d6ng : 197.966.669 c6 phn, chim t' l 100% t6ng S6 C6 phn
cO quyén biêu quyêt ti Di hi.
T6ng s6 phiu không d6ng : 0 c6 phn, chim t l 0% t6ng s6 C6 phn Co
quyên biêu quyêt ti Di hi.
T6ng s6 phiu không CO ' kin: 0 C6 ph&n, chim t' 1 0% t6ng s6 c6 phn cO
quyên biêu quyêt ti Dai hOi.

Vn d 7. Thông qua mrc thu lao, tin lucmg, tin thithng närn 2019 và dir toán thu
lao, tiên hrcing, tién thii&ng näm 2020 cüa Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát.
1. Thông qua chi phi thu lao HOi d6ng Quãn trj, tin ltrng cüa Ban kim soát dà chi
trong nãm 2019, so tiên là 3.252.050.100 dông (bang cht: Ba tj', hal tram nám mwc'i hal
triu, nàm muo'i ngàn, mt tram dong,) bang nguôn cUa näm 2018 là 2.423.845.003 dông và
nguôn dtIQrC trIch trong nàm 2019 là 828.205.097 dông.
2. Thông qua mirc dr toán chi phi thu lao, tin luong và tin thithng Hi d6ng quán
trj, Ban kiêm soát nam 2020, cu the:
a) Thu lao Hi d6ng quãn trj, Ban kim soát không chuyên trách: T6i da bang 2% lçii
nhu.n sau thuê näm 2020.
b) Tin luong thành viên Hi d6ng quân trj, Ban kim soát chuyên trãch: Duçvc Chi trã
tr Qu lung cüa Tong Cong ty.
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c) Tin thixng Hi dong quãn trj, Ban kiêm soát: Mirc trich tin thring tôi da bang
5% tInh trên phân lqi nhun sau thuê vlxçt ké hoch näm 2020.
d) Uy quyn cho Hi dn quán trj quyt djnh mirc thu lao, tin hwng, tin thu&ng Cu
the cho trng thành vien Hi dong quãn trj, Ban kiêm soát và chju trách nhim Cong khai,
minh bach theo quy djnh.
K1 qua biu quyll:
+ Tng so phiêu dMg : 197.966.669 c phAn, chiêm t 1 100% tng so cô phân
cO quyên biêu quyêt t?i Di hi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t 1 0% tng s c phn có
quyên biêu quyêt t?i Dai hi.
+ Tng so phiu không cO kin: 0 cO phAn, chim t' 1 0% thng so c phân có
quyên biêu quyêt t?i Di hi.
Vn d 8. Thông qua vic lira ch9n don vj kim toán Báo cáo tái chInh nãm 2020. Cu
th:
1. Thông qua danh sách don vj kim toán dc 1p kim toán Báo cáo tài chinh näm
2020 cUa Tong Cong ty TIn Nghia nhi.r sau:
STT

Ten cong ty kim toán

1

Cong ty TNHH PwC (Vit Nam)

2

Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam

3

Cong ty TNHH KPMG

4

Cong ty TN}IH Hang kim toán AASC

2. Uy quyn cho Hi dng quãn trj 1ira ch9n rnt trong bn Cong ty kim toán nêu
trén dê kiêm toán Báo cáo tài chinh näm 2020 cüa Tong Cong ty TIn NghTa.
3. Tri.thng hçp không thOa thun di.rçic vâi 04 cOng ty kim toán nêu trén, Dai hOi
dng cô dông üy quyên cho Hi dông quãn trj 1ira ch9n mt Cong ty kiêm toán khác trong
danh sách dtrçic Uy ban chrng khoán Nhà nu6c chap thun dU diêu kin kiêm toán cho các
cOng ty di chüng, cong ty niêm yet dê kiêm toán Báo cáo tài chinh näm 2020 cüa Tong
Cong ty TIn NghTa.
KIt qua bilu quylt:
+ Tng S6 phiu d6ng : 197.966.669 C6 phn, chim t' 1 100% t6ng s6 c6 phAn
có quyên biêu quyêt tai Di hi.
+ T6ng s6 phiu không d6ng : 0 c6 phn, chiêm t' 1 0% t6ng s6 c6 phtn Co
quyn biu quy& ti £ti hi.
+ T6ng S6 phiu không có kik: 0 Co phAn, chiêm t' lé 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt ti Ei hi.
Vn d 9. Thông qua üy quyên cUa Di hi d6ng c6 dông cho Hi d6ng quãn trj thrc
hin CãC ni dung thuc thâm quyen cUa Dti hi dông cO dông chxçic quy djnh tti Diu ie
TOng Cong ty Tin Nghia (chi tiêt theo ni dung t?i Th trInh dInh kern).
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Kt1 qua biu quyt:
+ Tng s6 phiu dng : 197.966.669 c phn, chim t) 1 100% thng so cô phn
Co quyên biêu quyét t?i Di hi.
+ Tng S6 phiu không d6ng : 0 c6 phn, chim t 1 0% t6ng s6 c6 phn CO
quyên biêu quyêt tti Di hi.
+ T6ng s6 phiu không cO kin: 0 C6 phn, chim t' 1 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt tti D?i hi.
Phn IV: BAU BO SUNG THANH VIEN HQL BONG QUAN TR!, THANH VIEN
BAN K1M SOAT TONG CONG TY TN NGHIA, NHIM K I (2016 — 2021).
1. Ong Lê HU'u Tjnh trInh bay Quy ch d cr, irng cir, bu c11 b6 sung thânh vien
Hi dông quãn trj, thãnh viên Ban kiêm soát Tong Cong ty Tin Nghia, nhim k' I (2016 202 1).
KIt qud bilu quylt:
+ T6ng s6 phiu d6ng : 197.966.669 c6 phAn, chim t' 1 100% t6ng s6 c6 phn
cO quyn biêu quyêt ti Dai hOi.
+ T6ng s6 phiu không d6ng : 0 C6 phn, chim t 1 0% t6ng s6 C6 phAn cO
quyên biêu quyêt ti Di hi.
+ T6ng s6 phiu không cO kin: 0 c6 phAn, chim t' 1 0% t6ng s6 c6 phân cO
quyên biêu quyêt tai Di hôi.
2. Ong Quách Van Bu'c trInh bay d Dti hOi thông qua các Ti trInh sau:
c(.

TIN

a) T?i trInh ye vic mien nhim 2 thành viên Hi dông quãn trj và 2 thành vién Ban
kiêm soát Tong Cong ty Tin Nghia, nhim k' 1(2016-2021);
b) Tô trInh v vic bu b6 sung thãnh viên Hi d6ng quàn trj và thãnh viên Ban Kim
soát Tong Cong ty Tin Nghia, nhim kS' 1(2016-2021).
3. Ong Quách Van Dire — thay mt Chü tça Doàn 1y biu quyt thông qua:
a) Min thim chi.rc danh thành viên Hi d6ng quân trj T6ng Cong ty TIn Nghia,
nhiêm k' 1(2016 - 2021) dôi vâi bà Huynh BIch Ng9c kê tir ngày 12/6/2020.
b) Min nhim chirc danh thành viên Hi d6ng quán trj T6ng Cong ty Tin NghTa
thim kS' 1(2016 - 2021) dôi vâi ông Dng Hu)'nh Anh Tun kê tü ngày 12/6/2020.
cd) Min nhim chüC danh thành viên Ban kirn soát T6ng Cong ty TIn Nghia, nhim
k' 1(2016 - 2021) doi vOi Ong Hoang Mnh Tin kê tr ngày 12/6/2020.
d) Min nhim ChiIc danh thành viên Ban Kim soát T6ng Cong ty Tin Nghia nhim
k' 1(2016 - 2021) dôi vâi ông Trn Phm Vit Hoàng kê tir ngày 12/6/2020.
KIt qua bilu quylt:
+ T6ng s6 phiu d6ng : 197.966.669 c6 phAn, Chiêm t' 1 100% t6ng s6 c6 phn
cO quyn biu quyt ti Di hQi.
+ T6ng s6 phiu khong d6ng : 0 c6 phAn, chim t 1 0% tong s6 c6 phn cO
quyên biêu quyet ti Dai hi.
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+ Tng s phiu không có kin: 0 c phn, chim t l 0% thng s c phn có
quyên biêu quyêt t?i Dti hi.
4. Ong Quach Van Dire — thay mt Chü t9a Doàn 1y biu quyt thông qua so luçmg
thành vien Hi dông quãn trj, thành viên Ban kiêm soát bâu bô sung:
a) S lucing thành viên Hi dng quán trj bu b sung là 03 (Ba) thành viên, trong do
cO 01 (Met) thành viên dc 1p Hi dong quãn trj.
b) S luçing thành viên Ban kim soát bu b6 sung là 02 (Hai) thành viên.

KIt qua bilu quyIt.
+ T6ng s phiu dng : 197.966.669 c phAn, chim t) I 100% thng s6 c phn
CO quyên biêu quyêt tai Dai hi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t l 0% tng s c phn cO
quyên biêu quyêt tai Di hi.
+ Tng s phiéu không CO kiin: 0 c phAn, chim t' l 0% tng s6 c phn cO
quyên biêu quyêt ti Di hi.

5. Thông qua danh sách các i'rng viên d Dai hi bu b6 sung vào Hi dng quãn trj
và Ban kiêm soát Tong Cong ty TIn Nghia, thim k' 1(2016 - 2021) gm cac Ong/Bà cO
ten sau:
a) Danh sách irng viên bu b sung vâo Hi dng quán trj:
TT

Hovàten

NAm
sinh

Giói
tInh

So
CMND/CCCD

Trinh do
chuyên mon

HInh thu'c ti frng
cir/d c11

1

Trn Ngçc Thor

1959

Nam

092059000289

Giáo sir, Tin
sT Kinh t

Nhóm c dong cá
nhân d cr

2

Nguyn Thành Dat

1987

Nam

271 940760

K5 su Xây
dirng

Cong ty c6 ph.n
Dau ti.r Thânh
Thành Cong d cCr

3

Trn Hoài Nam

1979

Nam

023 275 684

Cir nhân

Cong ty c ph.n
Dâu tu Thành
Thành Cong d cü

* Trong do, Ong Trn Ng9c Tho duqc d ccr d bu lam thành viên Hi ding quân trj
dc 1p.
b) Danh sách üng viên thành viên bu b sung vào Ban kim soát:
Hovàtên

Näm
sinh

Giói
tinh

S
CMND/CCCD

TrInh do
chuyên mOn

HInh thtrc tir ung
cfr/d cfr

1

Trn Tn Nhât

1982

Nam

023 462 542

CCr nhân

COng ty C phn
Du ti.r Thành
Thành Cong d cfr

2

Nguyn Quc Kr

1975

Nam

271 239 743

Thac ST

Nhóm C6 dôn cá
nhân d ccr

TT
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KfI qua biu quj4l:
+ Tng S6 phiu d6ng : 197.966.669 c6 phn, chim t 1 100% t6ng so c6 phn
cO quyên biêu quyêt ti Dai hi.
+ T6ng s6 phiu không d6ng : 0 c6 ph.n, chim t 1 0% t6ng s6 c6 phn có
quyên biêu quyêt t?i Di hOi.
+ T6ng s6 phiu không có kin: 0 e6 phn, chim t' 1 0% t6ng s6 C6 phn Co
quyén biêu quyêt ti Di hi.
6. On Lê DInh Son - Truâng Ban kim phiu biu quy& và bAu cir hirâng dn ghi
Phiêu và tiên hành bâu cir.
7. Di hi tin hành bAu ci'r:
Sau khi di din C6 dông kim tra thüng phiu. Dai hi tin hành bu b6 sung thành
viên HOi dông quãn trj, thành viên Ban kiêm soát Tong Cong ty TIn Nghia, nhim k5' I
(2016 —2021) theo dung quy chê bâu cir dà duçic Di hi thông qua.
8. Thông qua kt qua bAu b6 sung thành viên HOi d6ng quàn trj, nhim k' I (2016202 1).
Ong Lê DInh Son - Truông Ban kim phiu biu quy& và bAu ctr cong bó kêt qua
bu c1r bô sung thành viên HOi dông quãn trj, nhim kS' 1(2016 — 2021) Tong Cong ty Tin
Nghia (dinh kern Biên bàn kim phiêu bâu ccr).
Danh sách trüng cr bAu b6 sung thânh viên Hi d6ng quãn trj, thim kS' I (2016 202 1), gOm các Ong/Bà có ten sau:
Hç và ten

TT

Nàm sinh

S6 phiu bãu

T5 1 (%)

1

TrnNg9cTho'

1959

197.958.578

100,00

2

Nguyn Thành Thit

1987

198.5 82.694

100,32

3

Trn Hoài Nam

1979

197.334.462

99,68

9. Thông qua k& qua bAu b6 sung thành viên Ban kim soát, thim k' 1(2016-2021).
Ong Lé BInh Soii — Truing Ban kim phiu biu quy& và bAu cir cong b6k& qua
bâu cr bô sung thành viên Ban kiêm soát, nhim kS' 1(2016 — 2021) Cong ty cô phân Tong
Cong ty Tin Nghia (dinh kern Biên bàn kiêm phiêu bâu cü).
Danh sách l'rng vien trüng cir bu b6 sung thành viên Ban Kirn soát nhim kS' 1(2016
-2021), gôm các ông:
STT

Hy và ten

Näm sinh

S6 phiu bu

T 1 (%)

1

TrnTnNht

1982

181.598.019

91,74

2

NguynQu6cKj'

1975

214.319.137

108,26

Phn V. KET THUC BA! HQI.
1. Thu k Doàn trinh bay du thão Biên bàn và dir thâo Nghj quyt Dai hOi.
2. Ong Quách Van Bfrc, thay mt Chü t9a Doàn 1y biu quyët D?i hi thông qua dir
thão Biên bàn Dai hi:

KIt qua bilu quylt:
+ Tng s6 phiu dng : 197.966.669 c ph.n, chim t 1 100% thng s ci phn
có quyên biêu quyêt tti Dai hi.
+ Tng s phiu không dng : 0 c phn, chim t l 0% thng s c phAn có
quyên biu quyêt t?i Dui hi.
+ Tng s phiu không có kin: 0 c6 phAn, chim t l 0% tng s c phn có
quyên biêu quyêt tai Di hOi.
3. Ong Quách Van Dfrc, thay mt Chü tça Doàn ly biu quyt Dai hi thông qua dr
thào Nghj quyêt Dai hi:

KIt qud bilu quylt.
+ Tng s phiu clng : 197.966.669 c6 phn, chim t l 100% t6ng s c phn
cO quyn biu quyêt tai Di hôi.
+ Tang s phiu không dng : 0 c phn, chim t 1 0% tng s6 c phn có
quyên biêu quyêt t?i Dai hi.
+ Tng so phiu không có kin: 0 cô phân, chim t 1 0% tong s6 c phn có
quyên biêu quyêt tai Dai hôi.
4. Ba Bang Thi Thanh Ha, Chü t9a Doàn phát biu b mac Dai hi.
5. Di hi dng c dông thithng niên näm 2020 cüa Tang Cong ty TIn Nghia kt thüc
vào lüc 12 gi? 45 phüt cüng ngày.
6. Biên bàn Dai hi duçc 1p tai ch và dã d9c cho toàn th Di hi citing nghe, duqc
1p thành 04 bàn km tai Tr sO' Cong ty cô phân Tong Cong ty TIn Nghia.
7. Danh sách c dông däng k' dir hQp, dai din theo Uy quyn cüa c dông dir hçp
vâi so cô phãn va so phiêu biêu quyêt tung tng là Phi liic dInh kern theo Bién bàn h9p.
8. Biên bàn và Nghj quy& cüa Dai hOi dng c dông thi.r&ng niên näm 2020 cüa Tng
Cong ty Tin Nghia duçic dang tãi len trang thông tin din ti'r cüa Cong ty c phân Tng
Cong ty Tin Nghia tai dja chi: www.tinnghiacorp.com.vn trong vông 24 giO', kê tr thO'i
diem kêt thüc Dai hi.
TM. Till]' KY DOAN Bj4J HOI

TM. CHU TQA BOAN BA! HQI

TRIJ'NG BAN

CHU TOA

Nguyn Quc K)'

ng Thj Thanh Ha
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