
C6NG TY C6 PHAN
orldNc KoN TUM

ceNG nol xA ngr cuu ucnfu vrET NAM
DQc Iip - Tr; do - II4nh phric

Si5: 05 /TTr-HEQT Kon Tum, ngdy 26 thdng 0l ndm 2018

TO TRINH
"V/v kh6ng chi trd tiin c6 ni,c theo NQDHDCDTN 2017 ndm tdi ch{nh 2016-2017 "

- C6n crl Lu4t Doanh nghiQp sr5 68l2Ol4lQHl3 dugc Qu6c hQi nudc CQng hda xE
h6i chir nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112014 ;

- Cdn cri Lu4t chimg khorin s6 70l2OO6lQHl1 dugc Qu6c h6i nu6c CQng hda x5
hQi cht nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 ;

- Cdn cri DiAu lQ t6 chfc vd hopt dQng cira C6ng 5l CP Duong KonTum;

- Cdn cri Quy cht5 t6 chirc vd hopt dQng cria HQi ddng qu6n tri C6ng ty CP Dudng
KonTum;

- Cdn cri Nghi quy6t DIIDCDIN n1m 2017, ngiry 25 th6ng 09 ndm 2017 th6ng
qua vi6c chia c6 tuc ndm tdLi chinh2016-2017 v6ity 16 15%l Y6nDL.

HQi d6ng Quin tri kinh trinh D4i hQi ddng c6 d6ng n6i dung nhu sau :

Trong quii trintr thr,rc hiQn dg Tndng c6ng su5t Nhd m6y duong l€n.2500 TMN
C6ng ty da dt5n haft dAu tu theo quy6t Ainn cria DHDCD, tinh diSn thdi di6m hiQn nay
T6ng mrlc. dAu.tu khoing 172.000.000.000 <l6ng ; @dng chir : M6t trdm bdy_muoi hai fjt
d1ng).Phdnv6n vay ngdn hang tdi trg cho Dg 5n ndy chi td 93 f1i, d6ng. PhAn viin t.u c6
d6i ung cira C6ng ty tham gia vdo DW rin ld 79 ty ddtg. N6u chia c6 tuc nim 2016 -
2077 theo NQDHECETN 2017 thi se m6t cdn d5i gita tai san ddi hqn vd ngu6n v6n ddi
han, nnh hudng x6u <I6n tinh hinh tAi chinh cria COng ty vd quan hQ tin dyng drii vdi c6c
ngdn hang. Vi v$y IDQT dd nghi : C6ng ty kh6ng chia c6 tuc n6m tdi chinh 2016 -2017
md sE tQp trung mgi ngudn lpc vd v6n cho Dp rin dAu tu n6ng c6ng suAt nhd m6y dudng
vd phgc vr,r cho ho4t d6ng san xu6t kinh doanh n6m 2Ol7-2018.

NQi dung cu th6 dA nghi di6u chinh Nghi quyt5t OrtocoTN 2017 :

1. Nghi quyist OIDCOTN 2017 th6ng qua ngity 2510912017 :

- Chia c6 tuc ni€n dO 2016-2017 (q rc $% A/5n DL): 7.605.000.000 ddng.
2. Nay diAu chinh:
- Chia cO trlc ni€n dA,2Ol6-2017 (I<J lQ O% A/5n di6u 16) : 0 d6ng.

Kinh trinh Eai hQi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua ./.
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
EQc lflp - Tq do - HSnh phric

PHITU T-,Av Y KIEN Co E6NG
(V/t: Th6ng qua vi(c kh6ng chi trd c6 tac ndm tdi chinh 2016-2017)

Kinh e*i: Quf C6 tl6ng C6ng ty C6 phin Euirng Kon Tum (KTS)

I. TH6NGTINCONGTY:
l. T€nC6ngty: CoNGTyc6pHANDUONGKoNTUM
2. Try s0 chinh: Km2, Xe Vinh Quang, TP Kon Tum, Tinh Kon Tum.

l. A!6y CNDKDN s5 : 6100228104 do sd k6 ho4ch vd Diu lu tinh I(on Tum
c6p ngdy dAu vdo ngity 27 thring 10 ndm 2006 vd thay AOi Dn thf 8 ngdy
18/11/2015.

4. Dienthoai:02603.864958;02606.289549.Fax:02603.916168;02603.862969.
5. Website : www.ktsduongkontum.vn
6. ME chimg kho6n: KTS
7. Loqichimg khorin: C6 phi6u ph6 ttrOng

8. Menh gi6: 10.000 dl'ng (Mudi ngdn ding)
9. Ngdy ctr5t danh s6ch ci5 d6ng:2210112018

rr. Mvc DicH LAY f rrtN
Mpc dich 6y y kii5n CO dOng bdng v5n b6n d6 th6ng qua nQi dung Td trinh s5:

O5/TTr-HDQT ngiry 2610112018 cria HQi ddng Qudn tri C6ng tV C6 phen Dulng Kon
Tum (tdi liQu dinh kdm) v€ viQc kh6ng chi tr6 cO t(rc ndm tdi chinh 2016-2017 theo
NQDHDCDTN2017.

rrr.Nqr DUNG lAv {'rrtN
Th6ng nh6t di€u chinh Nghi quy6t ouoCoTN 2017 vd viQc chi trA tion c6 tric n6m tdi

chinh 20 I 6-20 17 nhu sau:

1.1. Nghi quytit OUOCOTN 2017 eld dugc thong qua:
)..,

- Chia cd tirc ni€n d02016-2017 (tsr le 15% VOn DL) : 7.605.000.000 d6ng

1.2. Nay di6u chinh:
:

- Chia c6 tuc ni6n dQ 2016-2017 (q le 0% V6n DL) : 0 ddng

rv. THdr HAN vA cAcH THU'C cUI purru L,Av Y KEN:
l. Thdi h4n vir noi ti6p nh$n f ki6n:

Kinh da nghi Quj c6 d6ng xem x6t vd cho y ki6n vdo mgc "Xiic nhdn vd bi6u
quy6t cua CO dOng" cria phi6u 16y y ki6n ndy vd gui vA C6ng ty C5 phan Eulng Kon
Tum tru6c 16h00 ngiy 23 thing 02 nim 2018 theo dia chi sau:. 
CONG TY CO PHAN DIIONG KON TUM
Dia chi : Km2, xd Vinh Quang, Thanh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;

Email : cfyduongkontum@yahoo.com.vn ; pngochoal978@gmail.com

DiQntho4i : 02606.289549 ;0978891999; Fax :02603.916168; 02603.862969.

1

Luu ti : Qui'c6 ddng vui ldng grii gi6y iy quydn ndy kdm theo phi6u t6y j ki6n CO rJ6ng vd c6ng ty trudc 16h00 ngil
23 thilng 02 nam 201 8 theo tludng buu di€n theo dia chi sau:

CONG iY C0 PHAN ouoNc roN rUM; Dia chi : Kmz; xa vinh Quang, Thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa 1978@gmail.com ; Dien tho4i :0978.891999



Ghi chil ; Phiiiu liiy y kiAn cd d6rg bdng vdn ban.

2. Huong d6n v€ c6ch giri phi6u 16y y ki6n va th6ng qua Nghi quy6t cta Dai hQi d6ng

c6 d6ng b6ng hinh thirc 6y f ki6n C6 d6ng bing vdn b6n, rui ldng tham kh6o t4i
Website:www.ktsduongkontum.vnlQuan h Q c6 d6ng. ,7A7

XAC NHAN VA BIEU QIIYET CUA CO DONG

I. THONG TIN CO DONG:

1. Ho vir t€n T6 chric/C6 nhdn:...........,...

2. CMND/GPDKKD s6:.........................v......c6'p ngity.......................t4i..............................

3. Qu6c tich :

4. Dia chi thudng tni :

Kon Tum, ngdy 26 th6ng 01 nim 2018
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5. Ngudi dai diQn cria T6 chric (Truong ho. p C6 d6ng ld t6 chric).

6. 56 CMND Ngudi dai di6n cua Td chuc:........ .ngdy c6p:......

Nol caip:........

7. 56 luqng c6 phiriu co quyAn bi6u quy6t tinh d6nhdt ngay 22/0112018:.......

II. NQI DUNG BIEU QUYTT
Th6ng qua toirn bQ nQi dung Td trinh s5: 05/TTr-HDQT ngdy 2610112018 cria HQi ddng

Quin tr! C6ng ty C6 phan Ducrng Kon Tum (tdi 1i6u dinh kdm) vA vi6c kh6ng chi tri c6
trlc n6m tdi chinh 2016-2017, Y ti6n CO tl6ng nhu sau:

T6nthdnh E Khdng Tan thnnh E Kh6ng c6 j kii5n E
.ngdy.. .. . ...thring. . .. . ...nim 2018

COD6NG
(Ky. ghi rd ho t0n vd dong dtiu niu td 6 chuc)

2
Luu y : Qui c6 d0ng vui ldng grli gi6y riy quyin niy kdm theo phi6u ldy y' kitin C6 d6ng yd c6ng ty trudc 16h00 ngdy
23 rht\ng 02 nim 201 8 theo dudng buu diQn theo dia chi sau:

CoNG TY CO PHAN DUdNO KON TUM; Dia chi : Km2; xi Vinh Quang, Thdnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; ongochoal9T8@gmail.com ; Ei€n thoai : 0978.891999



ceNG ndn xA ngr cnt Ncnia vrET NAM

DQc l$p - Trr do - H4nh phric

GIAY UY QUYEN
(Y/v Bidu quyiit liiy !, ki,in Cd d6ng b&ngvdn bdn)

K{nh efiii: C6ng ty C6 phin Dudng Kon Tum (KTS)

1. BGn ty quyiin:

T0n c6 nhdn/t6 chrlc:

CMND/GPDKKD s6:.................................c6p ngdy .......................tai.

Dia chi:

DiQn tho4i li6n hQ :........... ....Email

Sti c6 phAn c6 quy€n bi6u quyt5t tinh dtin htlt ngdy 2210112018:

(Biing chii: ... . )
2. BGn nhin riy quy6n:

TOn c6 nhdn/td chric:

CMNDIGPDKKD s6:.....................c5p ngdy .......................tai..

Dia chi:

DiQn tho4i:......

T6ng sd c6 phdn dugc tiy quy6n:. ... . .... .

,^: 
)(6ang chlf: ...

3. NQi dung riy quyiin:

. -FCn nhfln ty quy6n cluoc tha.y m{t cho BOn riy quydn quyi5t dinh vd bi6u quyt5t.cac

v6n dC trong phi6u l6y y kii5n c6 d6ng blng v5n b6n theo n6i dung Td trinh s6:05
/TTr-HDQT, ng.ity 26 thring 0l ndrn 2018 cria Cdng ty cd phAn Dudng Kon Tum v6 viQc
kh6ng chia c6 trlc n[m tdi chinh 2016 -2017, vbi tu. c6ch ld d4i diQn cho

. ..cd ph6n md cd ddng dang sd htu vdo ngdy ch6t danh srlch c6 el6ng.

-BOn nhQn riy quy6n ddng y v6i nQi dung riy quy6n tr6n vd ky chAp thufln du6i ddy sC

phii chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p luflt vC viQc thgc hiQn riy quy€n ndy.

Chirng t6i cam k6t hodn todn chlu tr6ch nhi6m tru6c phdp luflt v0 viQc iry qyy€n nay
vd cam kdt tudn thri nghiOm chinh c6c quy dinh hiQn hdnh cria Ph6p luQt vd Ei6u lQ cria
Cdng ty C6 phAn Dudng Kon Tum.

..., ngdy thdng ndm 2018

BGn nh{n riy quy6n
(Ky vd ghi rd hp ftn)

BOn riy quydn
1Kj, vd ghi rd ho ftn: ddng diiu niiu ld rd ch*c1

1

Luu i : Quti c6 d6ng vui ldng gui gi6y riy quy€n niy kdm theo phi5u l5y f ki5n c6 d6ng vd cong ty trudc 16h00 ngdy

23 thitng 02 nam 2018 theo dudng buu diQn theo clia chl sau:

coNc lY C0 PHAN DT ONG KoN TUM; Dia chi : Km2; xa vinh Quang, Thdnh ph6 l(on Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoal9T8@gmail.com . DiCn thoai : 0978.891999 .



cONc rv cO pnAN DTIoNG KoN ruM
Dia chi : Km s5 2 - Xi Yinh Quang - Thirnh ph5 Kon Tum

D. tho4i z 02606.289549; Fax : 02603.862969

Website: http ://www,ktsduongkontum.vn

KTS
Kon Tum, ngdy 26 thdng 0l nd.m 2018

Hr.I6NG DAN vt cAcn rHrrc G[II pHrtu r,Av f KrtN vA rHoNG euA
NGHI euytT D4,r Her DoNG co DoNG THEO HiNH THrIc r,Av 'f xrtN

c6o6xc BANG vAN sAN

r.MUC OiCn:
. Hu6ng din niy dugc x6c lQp nhim hu6ng d6n cu th6 c6ch thric grii Phii5u l6y y

ki6n vd trinh tq thri tgc thdng qua Nghi quydt cria Dai hQi d6ne cd d6ne theo hinh
thric l6y y ki6n c6 d6ng bdng'vEn Ua"".i"'",n vdLo nQi dung td triif, ,6 OSftrr-fDQr
cria HQi ddng Quan tri ngiry_26 thqne 01 ndm 2018.

il. cAc euY DINH vA mI6Nc oAN:
1. D5i tucr. ng c6 quydn bi6u quy5t:

C6"<I6ng ho4c Ngudi duqc ty quy6n hoo ph6p.cria C6 ddng s0 htu c6 phi6u
ph6 th6ng theo danh s6ch ch6t C6 ddng d6n h6t ngiry 22/0112018 duoc cung
cdp bdi Trung tdm luu lcj Chrmg ktoan ViQt Nam, chi nh6nh TP.HCM.

2. H6 scr tfV f ri5n C6 O6ng:
H6 so ldy f ki6n CO ddng bdng vdn b6n grii d6n m6i Cd d6ng bao g6m:
- Mqt (01) Td trinh l5y j kii5n C6 d6ng : ld tii liQu md HOi d6ng QuAn tri

C6ng ty trinhc6c.nQi dung cAn 15y yi kii5n cta c6c C6 d6ng-
- MOt (01) Phi6u l6y j kitin.C6 d6ng : ld v5n ban d6 c6c CO d6ng diOn th6ng

tin vd cho j ki6n bi6u quy6t.
- MOt (01).gi5y riy quy6n: Uy quyOn quyiSt Ai*, vd bi6u quyt5t c6c v6n d6

trong phi5u l6y f kitln CO dOng bdng vdn ban.
- MOt (01) D;; th6o.Ngh-i quy6t Oai hQi <I6ng 

"O 
d6.,g dusc th6ng qua bing

hinh thric l6y f kii5n Ci5 d6ng bing vIn bin: ld y6n bdp du th6o Nghi quyit
sE lh c6n ct d6 ban hdnh Nghi quy6t Dpi h6i d6ng C6 d6ng sau khi c6 k6t
qui ki6m phi6u tfii di€u ki€n d6 th6ng qua.

3. Cich" thrlc bi6u quy6t:
- C6 dOng sau khi nghi6n criru c6c n6i dung cin l6y f kiiin tai Td trinh l6y y

kir5n C6 d6ng sd thpc hiQn viQc cho f ki6n bi€u quy6t cira minh tai Phi5u 16y

f ki€n C6 d6ng.
- O6 thuc hiQn bi6u quy,it, C6 d6ng s€ chgn mQt trong ba tinh tr4ng bi6u

quy6t:
r T5n thanh
i Kh6ng T6n thanh

-r'/b-
1



4.

r Kh6ng c6 j kii5n
- Hinh thric chgn trinh tr4ng bi6u quyi5t: C6 AOng chi dugc chgn mQt (01)

trong ba (03) trinh trpng bi6u quytlt vd thqc hiQn chgn bing c6ch:
r Cliqn tinh trqng bi6u quy6t bing c6ch drffi d6u ch6o (X) vdo tinh tr4ng
bi6u quy5t lqa chgn.
t Trons trulng hgp cO d6ng mu5n thay d6i tinh tr4ng bitiu quyiSt tt i thp"eY
hiQn b6 chgn bdng c6ch t6 den vdo 6 tinh tr4ng bi6u quy€t dd chqn vir chon
tinh tr4ng bi6u quy6t kh5c. (Luu y: chi duo. c thay tl6i mQt l6n).

EiAu kign tI6 cic nQi dung bi6u quy5t th6ng qua:
Cdn cir vAo kho6n 22.3 Di6u22 oia EiAu lQ C6ng ty C6 phAn Eudng Kon
Tum, Quy6t dfnh cta DHDCD chi dugc thQng quq khi.c6 it nh6t stX.trO len
l a ,,a

t6ng s6 phi6u cira c6c Cd d6ng.c6 quy6n bi€u quy€t chAp thufn tryc ti6p hoqc
th6ng qua dai diQn dugc riry quy6n t6n thdnh.

s. Gfti phi6u I5y y ki6n vd C6ng ty C5 phin Dudng Kon Tum:
- C6 d6ng sau khi thUc hiQn bi6u quy6t vAo Phi6u l6y f ki6n C6 d6ng sE grii

ue C6ng ty C6 phan Dudng Kon Tum trong phong bi dugc dan kin tru6c
16h00, ngdy 2310212018 theo dia chi sau:

coNG TY co PHANEUoI.{c KoN TUM
Dfa chi : Km2; xd Vinh Quang, Thanh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa1978@gmail.com
DiQntho4i : 0260 6.289 5 49 ; 097 889 19 99 . Fax :02603.9 I 6 | 68 ; 02603.8629 69 .

Ghi chi: Phiiiu liiy ! kidn c6 d6ng bing vdn bdn.

- Trong truong hqp C6" aOng thgc hiQn quy6n bii5u quyiSt th6ng qua.ngudi
dugc iry quyAn cria CO dOng thi ph6i gui kdm vdn b6n Gi6y Uy quyAn cta
^i -^ ;,
uo oong oo.

- TodLn bQ th6ng tin cira Phi5u 16y f ki6n C.i dOng tl6 tlu-o. c bi6u quy6t sE dugc
b6o mflt d6n khi qu6 trinh ki6m phii5u duqc bet dau.

6. PhA.n lo4i Phi5u L6y f ki6n C6 A6nq:
Phi6u lAy 1f ki6n C6 d6ng dugc giri vC C6ng ty sE dugc ki6m tra tinh hqp lQ vd
ph6n1o4i nhu sau:

6.1 . Phi6u hoo 16 :

- Do C6ng ty CO phan Eudng Kon Tum ph6t hdnh vd ph6i c6 con d6u cira
c6ng ty.

- Chi dugc chgn mQt (0 1 ) trong ba (03 ) tinh trqng bi6u quy6t
- Phai c6 cht ky cta C6 d6ng ld c6 nhAn, cht kf cria ngudi d4i diQn theo

ph6p luft ho4c ngudi dai diQn dugc riy quyAn vd con d6u AOi vOi C6 tl6ng ld
t6 chitc.

- Phii5u 16y j. kir5n C6 d6ng ph6i dugc d{t trong phong bi drin kin vd grii vA

C6ng ty C6 ph6n Dudng Kon Tum tru6c 16h00 ngiry 23 thring 02 ndm
2018, tinh theo dAu buu diQn.

6.2. Phiriu kh6ng hqp lQ: ld phi6u kh6ng dtng theo c6c quy dinh ctra Phi6u hqp lQ.

-.JL-"-



7.

8.

Ban ki6m phi6u:.
- Vi€c ki6m phi6u sE dugc thyc hiQn th6ng qua Ban ki€m phi6u vd c6 sq gi6m

s6t cria Ban Ki6m so6t vd Dai di6n HQi d6ng QuAn tri. HQi d6ng Quin tri sE

tdp ra mQt Ban ki6m phi6u d6 chiu tr6ch nhiQm cho c6ng t6c ki6m phii5u.
Ki6m tra vi t6ng.hgp.k6t qui:
- Phit5u l6y 1i ki6n Cd dOng sau khi dugc ki6m tra sE dugc t6ng hqp di5 xric

dinh ket qui ki6m phi6u.
- fi5t qu6 bi6u quyrit sC tlugc x6c dinh theo f ki6n.cira CO dOng dd bi6u quy6t

vd dusc tinh theo tj' lQ phAn trdm (f.) ldm trdn ddn (02.) sO thap phdn.
- Ban ki6m phi6u c6 tr6ch nhiQm t6ng hqp k6t qu6 bi6u quyi5t vd lQp thdnh

bi6n bdn ki6m phi6u. Bi6n b6n ki6m phi6u sE duoc c6c thdnh vi6n cira Ban
Ki6m phi6u kj de x6p nhfln v6 tinh chinh x6c, minh b4ch vd dfng c6c
nguy6n t6c, trinh tu ki6m phi€u.

- C6ng ty CP Dulng Kon Tum thdng b6o k6t qu6 ki6m phi6u tr6n Website
cira C6ng ty vir c6c phuong ti6n C6ng bO ttrOng tin theo quy dfnh cta Uy
ban chimg kho6n Nhi Nu6c, S0 Giao dich chring kho6n Hd NQi. .,U12'1/ .''

6fe33cQ>
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐƯỜNG KONTUM 

––––––– 
 

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

                          Kon Tum, ngày       tháng      năm 2018 
 
 

 

(DỰ THẢO) 
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) 
––––––––––––––––– 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 ; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường 

KonTum; 

- Căn cứ nội dung Tờ trình số :05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản 

trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày...... /....../2018 

của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã nhất trí: 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  Thống nhất điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 về việc chi trả tiền cổ tức năm 

tài chính 2016-2017 như sau:  

1.1.  Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 đã được thông qua: 

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 ( tỷ lệ 15% Vốn ĐL) :   7.605.000.000 đồng   

1.2. Nay điều chỉnh: 

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 ( tỷ lệ 0% Vốn ĐL) :   0 đồng   

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị sử dụng  nguồn vốn 

hợp lý để đầu tư  Dự án nâng công suất nhà máy đường và phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả cao, theo đúng quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản với tỷ lệ ........% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đường 

Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày ......  tháng ........  năm 2018. 



Trang : 2 

 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum giao nhiệm vụ cho Hội 

đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng pháp luật và điều lệ 

Công ty. 

  TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 

    
 
 
 

  Đặng Việt Anh 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐƯỜNG KON TUM            

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

                         Kon Tum, ngày    tháng    năm 2018 

 

(BẢN DỰ THẢO)  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014; 

-  Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum; 

- Căn cứ Quyết định số : 87/QĐ-HĐQT/2017, ngày 26/12/2017 Về việc lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản; 

- Căn cứ vào Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của  Hội đồng 
Quản trị lấy ý kiến Cổ đông thông qua bằng văn bản; 

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 
6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015; Địa chỉ: Km2, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; 

- Hôm nay, vào lúc …….giờ ……. phút ngày      /     /2018, tại Hội trường Công 
ty Cổ phần  Đường Kon Tum; Địa chỉ : Số Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông 
và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát và cổ đông 
đại diện, Cụ thể như sau:  

I. Thành phần tham dự gồm có: 

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

2. Ông Phạm Ngọc Hòa : Thư ký công ty  

3. Ông (Bà): …………………………..   Trưởng ban kiểm phiếu 

4. Ông (Bà) :…………………………… Thành viên Ban kiểm phiếu 

5. Bà Trần Thị Nhi ; Trưởng ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu 

6. Ông (Bà) ……………………….. ; Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu 

II. Thông tin về Công ty: 

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM 

- Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; 
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- Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; 
- Điện thoại:02603.864958 - 02606.289549 ; Fax:02603.916168;  

02603.862969. 

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi 
lần thứ 8, ngày 18/11/2015;  

III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết: 

Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017 về việc không 
chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày  26 tháng 
01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần  Đường Kon Tum. 

IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông: 

-  Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến :22/01/2018 

- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là: 161 cổ đông, đại diện cho 
5.070.000 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : từ ngày: 26/01/2018. 

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến : Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông theo 
danh sách VSD cung cấp. 

- Hạn chót Công ty Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết : 16h00 
ngày 23/02/2018. 

V. Kết quả kiểm phiếu: 

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết: 

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi :…………….phiếu, đại diện cho 
5.070.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về :…………….phiếu, đại diện cho  …………. 
cổ phần, chiếm ………..% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: 

+ Tổng số phiếu hợp lệ : ………phiếu, đại diện cho ………….cổ phần, 
chiếm…………% cổ phần có quyền biểu quyết. 

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : ………phiếu, đại diện cho ………….cổ phần, 
chiếm…………% cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Kết quả kiểm phiếu: 

- Tổng số phiếu đồng ý ……phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng 
ý:………..cổ phần, chiếm tỷ lệ…….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 - Tổng số phiếu không đồng ý ……phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần 
không đồng ý:………..cổ phần, chiếm tỷ lệ…….% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết. 
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- Tổng số phiếu không có ý kiến  ……phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần 
không có ý kiến  :………..cổ phần, chiếm tỷ lệ………..% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn 
bản theo  Tờ trình  số 05/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng 
Quản trị về việc không chi trả tiền cổ tức  năm tài chính 2016-2017 của Công ty Cổ 
phần Đường Kon Tum đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 
22.3 Điều 22 Điều lệ Công ty. 

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc …….. giờ ........phút cùng ngày. 

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên 
Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên 
Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội 
dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây: 

 

                  BAN KIỂM PHIẾU    ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT 

    

 

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

  ……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

……………………………………………….. 

                            THƯ KÝ     ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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