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CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

Kính gửi:      - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
 
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

Tên giao dịch : TAKCO 

Địa chỉ trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

Điện thoại : (84) 028  

Mã chứng khoán : Tkc 

Vốn điều lệ : 113.822.320.000 đồng 
(Một trăm mười ba tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, ba trăm hai 
mươi ngàn đồng) 

Người thực hiện CBTT : Trần Văn Sỹ 

Loại thông tin công bố : ☒24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ 
 
Nội dung công bố thông tin: 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ công bố thông tin theo quy định như 
sau: 

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường link sau: 
http://www.tanky.com.vn/vi/ShareHolder/Index/9/thong-bao. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu Vp 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA 
ỐC TÂN KỶ 

Người CBTT hoặc được ủy quyền CBTT 

 

http://www.tanky.com.vn/vi/ShareHolder/Index/9/thong-bao










































THƯ MỜI 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ  

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ, Hội đồng quản trị Công 

ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như 

sau: 

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2020 

2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại website của Công ty www.tanky.com.vn 

3. Nội dung Đại hội: 

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty: www.tanky.com.vn 

và gửi đến quý Cổ đông khi tham dự tại Đại hội. 

4. Thành phần tham dự 

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa 

ốc Tân Kỷ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020. 

- Trường hợp Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội 

Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy 

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự Đại hội. Người được 

ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

5. Đăng ký tham dự Đại hội 

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự 

họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ qua điện thoại 

hoặc fax trước 16h ngày 24/06/2020. 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ  

Địa chỉ : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : 028.3840 9437 - Fax: 028.3840 9438 

 

 

Trân trọng kính mời! 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ  

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.3840 9437           Fax: 028.3840 9438 

Website: www.tanky.com.vn  

  

http://www.tanky.com.vn/
http://www.tanky.com.vn/
http://www.tanky.com.vn/


 

  

CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  

ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN    22002200  
 (Bắt đầu lúc 8h   ngày 27 tháng 06 năm 2020) 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

7h00-8h00 

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 

- Đăng ký tham dự, phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài 

liệu Đại hội. 

Ban tổ 

chức 

8h00 – 8h10 

- Khai mạc đại hội; 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 

- Chào cờ, tuyên bố lý do; 

- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; 

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội. 

Ban tổ 

chức 

8h10 – 8h20 
- Thông qua Quy chế làm việc; 

- Thông qua chương trình Đại hội. 

Chủ tịch 

đoàn 

8h20 – 9h10 

Các báo cáo tại Đại hội: 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và 

Kế hoạch năm 2020; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;  

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019; 

Đoàn chủ 

tịch 

 

Đại diện 

BKS 

9h10 – 10h00 

Nội dung tờ trình: 

- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020; 

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và lương Ban Tổng Giám đốc 

năm 2019 và kế hoạch 2020; 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 

Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội 

dung đệ trình của HĐQT. 

Đoàn chủ 

tịch 

10h15 – 10h30 
Đại hội giải lao – kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu làm việc 

Ban kiểm 

phiếu 

10h30 – 10h50 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 
Ban kiểm 

phiếu 

10h50 – 11h00 
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 

- Tuyên bố bế mạc Đại hội. 
Ban kiểm 

phiếu 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ  

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.3840 9437           Fax: 028.3840 9438 

Website: www.tanky.com.vn  

  

http://www.tanky.com.vn/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

---------------------------- 

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ 

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………….. …………….. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):…………………………………………………………… …………. 

CMND/CCCD/CNĐKKD số:………………………….cấp ngày…………………..tạị…………………..…... 

Địa chỉ: ....................................................................................................Điện thoại:........................................... 

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: …………………….. ……………………………cổ phần. 

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp) 

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP    

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY    

Ông/Bà: ................................................................................................................................................................ 

CMND/CCCD số: ...............................................cấp ngày............................ tại................................................. 

Địa chỉ: ....................................................................................................Điện thoại:........................................... 

Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại 

hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 

hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ và không 

có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.  

Lưu ý:  

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền 

cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. 

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ 

cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ 

kết thúc. 

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua 

đường bưu điện hoặc fax trước về của Công ty.            

                   Ngày ____ tháng ____ năm 2020 

 Cổ đông/Người uỷ quyền  Người được ủy quyền 
     (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)           (Ký và ghi rõ họ tên)                                              
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức 



 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 -------------------------------------------- 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: TKC.000001 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 200 cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần 

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

NỘI DUNG 

Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

ý kiến 

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019 và Kế hoạch năm 2020 
   

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019    

Nôi dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019    

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019    

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và 

kế hoạch năm 2020 
   

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh    

Nội dung 07: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và lương Ban Tổng 

Giám đốc năm 2019 và kế hoạch 2020 
   

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020    

Nội dung 09:     

Hướng dẫn:  

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các 

phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến 

cho từng nội dung biểu quyết. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 

 

MẪU 



Trang 1 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

 

Số: …/Ttr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  …  tháng …  năm 2020 

 

 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

  

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I  

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP 

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: 

Ông … – Chức vụ: ………….., Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm 

tra tư cách đại biểu: 

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt 

đến ngày 08/06/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ. 

- Cổ đông tham dự Đại hội: …… cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu 

và đại diện sở hữu cho ……….. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm …… % tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ đủ điều kiện để tiến hành Đại 

hội.  

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC 

TÂN KỶ 

- Trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 028.3840 9437       Fax: 028.3840 9438 

- Mã số doanh nghiệp : 0301725747 (Số cũ 4103006214) do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phồ Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 15 tháng 03 năm 

2007 và thay đổi lần gần nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2015. 

- Thời gian : 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2020 

- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 

 

DỰ THẢO 



Trang 2 

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa: 

Ông Trần Văn Sỹ    Chủ tịch HĐQT    Chủ tọa 

Ông …     Thành viên HĐQT    Thành viên 

Ông …     Thành viên HĐQT    Thành viên 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa. 

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký: 

Ông/Bà …                              Chức vụ:…    Thư ký ĐH 

Ông/Bà …                              Chức vụ:…    Thư ký ĐH 

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu: 

Ông/Bà …    Chức vụ:…    Trưởng ban 

Ông/Bà …    Chức vụ:…    Thành viên 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa. 

6. Thông qua Chương trình Đại hội 

Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội. 

Đại hội biểu quyết …% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội. 

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 

Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội. 

Đại hội biểu quyết ….% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội. 

 

PHẦN II 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020 

Người trình bày: Ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty;  

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Người trình bày: Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;  

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát 

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;  

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

Người trình bày: Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;  
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Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 

Người trình bày: Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;  

Nội dung 06: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và 

kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 

Người trình bày: Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;  

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Người trình bày: Ông Trần Văn Sỹ – Chủ tịch HĐQT;  

PHẦN III 

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA 

1. Cổ đông ……………..:  

...……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….. 

Gải đáp: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………....  

 

2. Cổ đông …………….: 

……….…………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Giải đáp: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3. Cổ đông …………………..: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Giải đáp: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Cổ đông ……………: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Giải đáp: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PHẦN V 

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 

thông qua các nội dung như sau: 

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua. 

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua. 

Nội dung 03: Báo cáo của Hội đồng quản trị  

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua. 

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua. 
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Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua. 

Nội dung 06: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và 

kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua. 

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

 Kết quả biểu quyết: 

Số phiếu tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:   % CPBQ dự họp 

Số phiếu không tán thành:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không ý kiến:  -  Số cổ phần:  - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Số phiếu không hợp lệ:  -  Số cổ phần: - Tỷ lệ:    % CPBQ dự họp 

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua. 
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PHẦN VII 

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

Ông/Bà... – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020.  

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 với ...........% số phiếu tán thành. 

Đại hội kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày. 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 

 

TM. BAN THƯ KÝ 

 

 

 

 

 

… 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

    TRẦN VĂN SỸ 
                                                                                             



Trang 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

__________________________ 

Số :          /NQ-ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

__________________________ 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 2020 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ 

           ------------------------------------ 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 

29/06/2006; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa 

ốc Tân Kỷ; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ, ngày 27/06/2020. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 01. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch 

năm 2020 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội. 

Điều 02. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội. 

Điều 03. Báo cáo của Ban Kiểm soát 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội 

Điều 04. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2020 

DỰ THẢO 
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Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội 

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2020 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội 

Điều 06. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 

chi trả thù lao năm 2020 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội 

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý ……………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội 

Điều 08. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội 

dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của 

Công ty. 

Điều 09. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và 

Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng 

và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS Công ty; 

- Cổ đông; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

TRẦN VĂN SỸ 
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