CONG TY

co PHAN

TONG CONG TY TiN NGHiA
S6: 56IXYK-HDQT

THU XIN

CONG HOA xA HOI cHiJ NGHiA VItT NAM
DQcl~p - Tl! do - H~nh phuc
Bien Hoa, ngay 20 thdng 06 nam 2019

Y KIEN BANG VAN BAN

V/v: Sua d&i,b&sung Di~u l~ Cong ty c&phin T&ng Cfmg ty Tin Nghia

Kinh giri: Quy ca dong Tang Cong ty Tin Nghia

cAc cAN err PHA!> LV.

I.

1. Can ctr Di€u 143 Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014;
2. Can cu Di€u 22 Di€u I~Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia ngay 20/4/2018;
II.

NQI DUNG XIN V KIEN.

Theo quy dinh tai khoan 1 Di€u 3 Di€u I~Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia (goi t&t
la "T6ng Cong ty Tin Nghia") duoc Dai hQi d6ng c6 dong T6ng Cong ty thong qua ngay
20/4/2018 thi T6ng Cong ty co 01 nguoi dai dien thea phap luat la Chu tich H9i d6ng quan trio
Can cir tinh hinh thuc t~ hoat dong san xuM kinh doanh va d6 dam bao tiep c~n cac thong I~
quan tri doanh nghiep t6t nh~t, H9i d6ng quan tri tran trong d€ nghi Quy C6 dong xern xet, thong
qua viec sua d6i, b6 sung Di€u I~t6 chuc va ho~t d9ng cua T6ng Cong ty Tin Nghra d6 thay d6i v€
s61uqng va b6 sung them T6ng giarn d6c la nguai d~i di~n thea phap lu~t cua T6ng Cong ty.
N9i dung xin y ki~n c6 dong du'Q'cth6 hi~n t~i "Phi~u liy y ki~n c6 dong" dinh kern.
III. CACH THirC THl/C HItN.
Tran trQng d€ nghi Quy C6 dong co y ki~n b~ng van ban thong qua Phi~u liy y ki~n c6
dong gui kern theo. Phi~u I~y y ki~n xin gui thea dia chi du6'i day trU'6'c thu nam, ngay
04/7/2019 b~ng hinh thuc gui thu hoi).cn9P tnJc ti~p t~i van phong T6ng Cong ty (Ban TrQ'Iy Van phOngT6ng Cong ty Tin Nghra).
Dia chi: S6 96, Ha Huy Giap, P. Quy~t Th~ng, Tp. Bien Hoa, tlnh f)6ng Nai.
Nguo'i lien h~: Chi Le Thi Khuyen - Di~n tho~i 0251 822 486 (Ext: 106).
Tran trQng./~

TM. HQI DONG QUAN TRI

Nui nh~n:
- Nhu kinh gui;
- HDQT, BKS (d~ bi~t);
- Luu: BTL./

S6 96, Ha Huy Giap, phuang Quy~t Th~ng, Tp. Bie
oa, tlnh f)6ng Nai.
f)T: (0251) 3822486
Fax: (0251) 3823747
Website: www.tinnghiacorp.com.vn
Email: info@tinnghiacorp.com.vn
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C<)NG HOA xA H<)I
NGHIA VI.¢T NAM
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

CONG TY CO PHAN
TONG CONG TY TiN NGHIA

PRIEU LAy
(Kern theo ThO' xin

y ki~n

Y KIEN CO DONG
sa 56 /xYK-HDQT

ngay 20/6/2019

cua HQi d6ng quan tr] T6ng Cong ty Tin Nghia)

I.

THONG TIN

vt CO

DONG

1. Ten co dong:

.

2. S6 CMNDI S6 CCCD/S6 Passportl S6 Gi~y CNDKKD:
,

.

,

3. Ngay cap/noi cap:

.

4. Dia chi:

.

5. So hrong c6 phan sa hlru (hoac dai dien) dSn ngay 17/06/2019:

.

6. S6 phieu bieu quyet tuong irng voi s6 c6 phan sa hiru (hoac dai dien):

.

II. THONG TIN DOANH NGHI¥P
Ten Doanh nghiep: CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHIA
Dia chi: S6 96, Ha Huy Giap, P. Quyet Thang, Tp. Bien Hoa, tinh Dong Nai.
Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep s6 3600283394, do Phong dang ky kinh doanh - Sa
KS hoach va £)~u tu tinh D6ng Nai dp l~n d~u ngay 0311112004, dang ky thay d6i l~n thir 19,
ngay 01/08/2018.
Di~n thoai: (0251) 3822486
III. Ml)C

Fax: (0251) 3 823 747.

ntcn LAy Y KIEN

Xin y kien C6 dong bang van ban dS thong qua viec sua d6i, b6 sung DiSu l~ t6 chirc va hoat
dong cua Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia vS thay d6i s6 luong va b6 sung chuc
danh ngu&i d(;lidi~n phap lu~t dS phu hqp v&i tinh hinh thllC tS va dap ung nhu c~u cong tac
quan tri, diSu hanh T6ng Cong ty Tin NghIa trong giai dO(;lnhi~n nay.
IV. NOI DUNG BIEU QUYET CVA CO DONG
Thong qua vi~c slra d6i, b6 sung DiSu l~ t6 chtrc va hO(;ltdQng cua Cong ty c6 ph~n T6ng
Cong ty Tin Nghla dll duqc D(;lihQid6ng c6 dong T6ng Cong ty thong qua ngay 20/4/2018.
1) Sua d6i Khoan 1 DiSu 3 DiSu l~ t6 chuc va hO(;ltdQng cua Cong ty c6 ph~n T6ng Cong ty
Tin Nghla dS thay d6i s6 luqng, chuc danh, quySn va nghIa V\l cua Ngu&j D(;lidi~n phap lu~t
cua T6ng Cong ty Tin Nghla nhu sau:

* NQi dung

trU'(Yckhi sua d6i, b6 sung:

DiSu 3. Nguo'i d(;lidi~n thea ph:ip lu~t cua T6ng Cong ty
1. T6ng Cong ty co 01 ngu&i d(;lidi~n theo phap lu~t.
Ngu&j d(;lidi~n thea phap lu~t cua T6ng Cong ty la Chu ttch HQi d6ng quan trio

S6 96, Ha Huy Giap, phuOng Quy~t Th~ng, Tp. Bien Hoa, tinh D6ng Nai.
DT: (0251) 3 822 486
Fax: (0251) 3 823 747
Website: www.tinnghiacorp.com.vn
Email: info@tinnghiacorp.com.vn
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* NQi dung

sau khi sua d&i, b&sung:

Di€u 3. Nguoi dai dien theo phap lu~t cua T6ng Cong ty
I. T6ng Cong ty co 02 nguoi dai dien thea phap luat:
a. Nguoi dai dien thea phap luat cua T6ng Cong ty la Chu tich HDQT va T6ng Giam d6e.
h. Quyen, nghia vu cua nguoi dai dien thea phap luat cua T6ng Cong ty la Chu tich HDQT
diroc thuc hien thea quy dinh tai Di€u 27 Di€u 1~T6ng Cong ty.
e. Quyen, nghia vu cua nguoi dai dien theo phap luat cua T6ng Cong ty la T6ng Giam d6e
duoc thuc hien thea quy dinh tai Khoan 4 Di€u 35 Di€u 1~Tong Cong ty.
2) Ngoai cac n9i dung sua d6i neu tren tren, cac n9i dung khac cua him Di€u 1~Cong ty e6
phan T6ng Cong ty Tin Ngrua ngay 20104/2018 vftn giG'nguyen, khong thay d6i.
V. PHAN LAy

Y KIEN

BIEU QUYET CVA CO DONG

D
Tan tbanh
LU'u

v vi cach thuc

D

D
Khong tan tbanh

Khong

co y ki~n

biiu quyit:

(0 ho(lc (x) VaG1 (m9t) trong 3 (ba) 0: Tim thanh

- Quy C6 dong hta chQn va &inh ddu
ho(lc Khong tan thanh ho(lc khong co y kiin;

- Phiiu biJu quyit khong h(Jp l¢ trong cac trueing h9P sau: (1) danh ddu VaGtir 20 tra
len tgi vdn dd c6n ldy y kiin thi phdn bidu quyit tgi vdn dd do khong h(Jp l¢; (2) Khong co chff
kj (niu c6 dong la ca nhan), khOng co chu kj clLanguai &;zidi¢n h(Jpphap va dong ddu (niu
c6 dong la t6 chuc; (3) gUi vd win phong T6ng Cong ty Tin Nghla sau thai hgn quy dinh; (4)
phiiu bi sua chua, tdy xoa, danh ddu them kj hi¢u.
- Khi ca 3 0 (tan thanh, khong tan thanh, khong co y kiin) tgi vdn dd c6n ldy y kiin
khong dU(Jcdanh ddu nhung C6 dong vdn kj, ghi ro hQ, ten va dong ddu (niu la t6 chuc) VaG
wIn ban nay thi dU(Jcxem la khong co y kiin.~

TM. HOI DONG

QuAN TRI

Bien Hoa, ngay

thang 07 nam 2019

CHU KY CO DONG
en, ghi r5 h9 ten; d6ng dclun@u1ft phap nhan)

Phi@uLclyY ki@nb~ng van bfm xin gui v~ C6ng ty CP T6ng C6ng ty Tin Nghla, tru6c Thtf nam,
ngay 0417/2019 b~ng hinh thuc gui thu ho~c n9P tn,rcti@pt~i van phong T6ng C6ng ty.
Dja chi: S6 96, Ha Huy Giap, P. Quy@tTh~ng, Tp. Bien Hoa, tinh D6ng Nai.

sf> 96, Hi

Huy Giap, phlJ'(mgQuy~t Thing, Tp. Bien Hoa, tinh D6ng Nai.
DT: (0251) 3822486
Fax: (0251) 3823 747
Website: www.tinnghiacorp.com.vn
Email: info@tinnghiacorp.com.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Số:

/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng
đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018.
Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản ngày
05/07/2019;

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng,
chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín
Nghĩ, cụ thể:
1) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của
Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa:
* Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty
1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản
trị.
* Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty
1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:
_________________________________________________________________________________
Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (84.61) 3.822 486
Fax: (84.61) 3.823 747
E-Mail: info@tinnghiacorp.com.vn
Website: www.tinnghiacorp.com.vn

1

a. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT và
Tổng Giám đốc.
b. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là
Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty.
c. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là
Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Tổng
Công ty.
2) Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên trên, các nội dung khác của bản Điều
lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên,
không thay đổi.
Điều 2. Điều khoản thi hành.
1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
nội dung quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật
và Điều lệ Tổng Công ty.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị
quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng
Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín
Nghĩa.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
-

Như Điều 2;
Hội đồng Quản trị;
Ban Kiểm soát;
Công bố trên Website;
Lưu.

ĐẶNG THỊ THANH HÀ
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