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cQNG HoA xA ngr cnt Ncnia vrET NAM
' DQc l6p - TU do - Hpnh phlic

Tp. H6 Chi Minh, ngdy 2I thdng 10 ndm 2015

COng ty:

DiQn tho4i:

Fax:

Nguoi thpc hiQn c6ng bO th6ng tin: Ong DIng Vfl Thanh - T6ng Girim t16c

Dia chi: 18 Hodng DiQu, phudrng 13, Qu6n 4, TP.HCM
DiQn thoai (di dQng, co quan, nhi ri6ng):08.38266594
Fax: 08.38266s93

Lopi c6ng UO tfrOng tin n 24 giit U2 giir tr UAt thulngn theo y6u cAu n dinh ky

NQi dung c6ng bO th6ng tin:
Tdi liQu xin 1i ki6n elai hQi et6ng cO d6ng bdng vdn ban vA viQc dAu tu vdo c6ng ty con,

tdng sO lugmg thdnh vi6n HQi tt6ng qu6n tri.

Th6ng tin ndy d6 dugc c6ng bd tr6n trang th6ng tin diQn tu cta cdng ty vdo ngdy

2011012015 tpi dudrng d6n www.sotrans.com.vn

Chring t6i xin cam ki5t c6c th6ng tin c6ng bd tr6n ilAy ld dring sg thflt vd hoan todn chiu
trfuchnhiQm tru6c phdp luflt vC nQi dung c6c th6ng tin ctd c6ng b6.

Tni HQU dinh kdm:
- Td trinh sii oss/zotS/TTr-HDQT;
- Td trinh sii ogl/zotS/TTr-HDQT;
- PhiAu biAu quyAt liiy !, kidn;
- Dtr thdo Ngh! quydt;

/

cONc r0 IUONG TrN TRtN cONc rH0NG TrN ErEN TU cu,r
UY NAN CHfNG KHOAN NHA NITOC VA SCOCK TPHCM

@6 thA s* dqtng dA c6ng bii th6ng tin d6ng thdi dAn UBCKNN vd SGDCK)

Kfnh gfri: - Uy ban Chrring khoin Nhi nufc
- SO Giao dich Chftng khoin TP HCM

Cdng ty C6 Phan Kho Vfln Mi6n Nam
M6 chimg kho6n: STG

Dia chi try s& chinh: 1B Hodng DiQu, phudrng 13, Qufln 4, TP.HCM t

08.38266s94

08.38266593

cONc rY cP KHo vAN MrtN NAM
NGTIOI DAI DIEN THEO PHAP,LUAT

T6N'c GrAM Docl#



c0lrc rY cP KIro vAN vrm,N NAM
lB Hoang DiOu, phudng 13, QuQn 4, L.rC*
DiQn thoai: 08.38266594 - Fax: 08.38266593

THONG TIN CO
- TCn C6ng ty
- TOn viiSt tAt

- TrU s& chinh
- Website
- Di6n thoai

cgNG noa xA ngr cHU NGHia vqDr NAM
DQc lfp - Tg do - HSnh phtic

t

PIIIEU BIEU QUYET
r,Av {'xrnN DAr Hgr odNc cO oONG BANG vAN BAN

NG TY
Cdng ry C6 PhAn Kho V4n Mi6n Nam

SOTRANS

1B Hoang DiQu, Phu<mg 13, Qu{n 4, thenh phO Ud Chi Minh.
www.sotrans.com.vn
(08) 3826 6s94

- Fax: : (08) 38266593. \- -,,
- ci6y ph6p DKKD s6: 0300645369 do Sd Ke ho4ch vi DAu tu thdnh phO HO Chi Minh

c6p Dn dAu ngdy 2911212006, dlng \f thay OOi tAn thf 8 ngiy 2210912014

MUC oicn LAY f xrtx
1. Th6ng qua vi6c d6u tu vdo c6ng ty con

2. Th6ng qua viQc t6ng s6 lugng thenh vi6n HQi <I6ng quan tri

rrl. THONG TIN CO DONG.
- TCn c6 d6ng : 6ng (Bd) / T6 chr?c

k>
- Mac6d6ng :......
- Qu6c tich : ......
- SO CCNOKKD/CMND/Passport : ......

Ngny c6p: . Noi c6p:.

- Dia chi ccr quan (<t6i v6i CO <I6ng t6 chric):.

- Eien tho4i: .. .... Fax:

- 56 cO phin so hiru :.
- Sd phitiu biOu quy6t tu<yng duong s6 c6 phAn sd hiru :... ... .

rv. f rrfu Brf,u eUYET cua cO oONc
Sau khi xem x6t Td trinh sO OgllZOt5/TTr-HDQT ngdy l4llOl2OI5 vO viQc dAu tu vdo

c6ng ty con vd Td trinh sO OS+IZO\5/TTr-HDQT ngdy t4ll}l20l5 vO viQc tlng sii lugng thanh

vi6n HQi <I6ng quin tri ctra HQi ct6ng quin tri trinh Dpi hQi tl6ng c6 d6ng, blng v5n bin ndy, c6
, .l t.

ddng biOu quy6t nhu sau:

1. Trh6ng qua viQc tlffu tuvio c6ng ty con

;TAn thenh a Kh6ng tdn thenh

2.'TIng s5 tugmg thdrnh viOn HQi tliing quin td
tr Kh6ngtanthanh

tr Kh6ng c6 y ki6n

tr Kh6ng c6 y ki6n
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Cdcy ki6n kh6c @Au c6):

v. HtIoIr{c DAN TRA Ldr rRoNG pHrf,u, THdr HAN cul prnf,u LAy f xrf,N u4r
Her DONG cO oONc BANG vAN BAN

- CO d6ng cho y kiiSn bing c6ch <t6nh d6u ch6o (X) vdo I trong 3 lga chgn cho m6i nQi

dung tr6n (Tdn thAnh; Kh6ng tfn thenh ; Kh6ng c6 f ki6n).

- Phi6u hqp lQ: ld phi6u c6 f kitin tr6 ldi chi 01 phuong an lga chgn, itugc dpg trong
phong bi ddn kin vd gui v€ ilia chi <tung thoi gian quy <tinh.

- Phii5u kh6ng hqp lQ: ld phiiSu khdng tre ldi, ho4c tri ldi tu 02 phucrng 6n lga chgn trd
l6n, ho{c grii vA dia chi chAm thoi gian quy dinh.

- Thdi gian grli Phi6u bi6u quyet 6y f ki6n dai hQi tl6ng c6 tl6ng (da dusc bi6u quyOg vC

C6ng ty C6 phAn Kho VaA MiCn Nam tru6c 16 gid 30 phrit thrfr Hai, ngiry 02t1112015

vO <t!a chi:

Vin phdng C6ng ty Cd PhAn Kho Vgn Mi6n Nam
lB Hodng DiQu, Phuong 13, Qufln 4, TP.HCM
DiQn tho4i: (08) 3826 6594 - Fax: (08) 3826 6593

Nguoi li6n hQ: (Ba) Tran Thi CAm Tri - Thu ky IIDQT
DD: 0984 384 575 - Email: tu.cam@sotrans.com.vn

cHtlrcf cun cO oONc
(Kit, ghi rd hs tAn -

d6ng diiu niiu ld phdp nhdn)

Tp.HCM, ngay 14 thdng I0 ndm 2015

NGrId DAr DrEN THEO TM. HQr O6NC QUAN rRI
pnAp LUAr cu,q. cONc rv .o/ cwt: TICH niqru
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cONc rY cPKHo v4rv nnnN NAM
*t*

S5: 083/2015/TTr-I{DQT

CONG HOAXA HOI CNO NCNIAVIET NAM
DQc Lfp - Tg Do - H4nh Phfc

*:f:8

Tp.HCM, ngdy 14 thdng I0 ndm 2015

TO TRiNH xIN.f TTrcN DAI HQI oONc Co DONG BANG VAN BAN
VC viQc ddu tu vio c6ng ty con

Kfnh siri: Quf c6 il6ng C6ng ty cO phffn Kho vgn Mi6n Nam

- TGn C6ng ty: Cdng ty cO phAn Kho vfln MiAn Nam (Sotrans)
- Tnr sd chinh: Sl5 19, Duong Hodng Di6u, Qudn 4, TP. UO Ctri Uinh
- DiQn thopi: (84-8) 3825 3009 Fax: (84-8) 3826 6593
- GiSy CNDKKD s5 ogooo+s369 do Sd K6 hopch vd EAu tu TP.HCM c6p Dn <tAu ngdy:

29112/2006, tting hj thay eOi Dn thrl8 ngdy 22/09/2014

Tru6c tr6t, H6i ddng quin tri C6ng ty c6 phan Kho vgn Mi6n Nam (Sotrans) xin grii ldi
chdo trin trong di5n Quf CO el6ng. Chdn thdnh cdm on sU tl6ng g6p vd ring hQ cria Quy C6 tt6ng
eOi vOi sp ph6t triiSn cria C6ng ty trong thdi gian qua.

Nhim thgc hiQn viQc cii thiQn hiQu qui hopt tlQng ddi h4n cria C6ng ty cO phAn Kho vQn

Mi6n Nam, HQi tl6ng qu6n tri kinh trinh Quf C6 d6ng th6ng qua chri truong t16u tu cOng ty con
vd riy quy6n cho HQi eldng quin tr! thuc hiQn vdi nQi dung cp th6 nhu sau:

1. Tim ki6m, lpa chgn tOi tnieu hai (02) cdng ty c6 linh vlrc kinh doanh phn hqp v6i ngdnh
ngtrd kintr doanh cta Sotrans di5 mua chi ph6i nhim mlrc dfch mo r6ng ho4t <lQng kinh
doanh

2. T6ng mric v6n tl6u tu t6i da: 800.000.000.000 (Bing chtr: T6m tr6m tj,) tl6ng

3. Uy quydn cho HQi d6ng quin tri:

- TO chrlc thi hdnh c6c n6i dung n6u trOn, ki5 c6, nhtmg kh6ng gi6i hpn, thlrc hiQn bAt

lcj,c6ng viQc ndo md HEQT cho ld c6n thii5t hoic phir hqp li€n quan tltin c6c giao dich
dugc d1r liQu t4i muc tr6n;

- Ky kiit c6c hqp d6ng, tdi liQu cg th6 li6n quan d6n nQi dung n6i tr6n;

- TU quyiit ainn thdi gian cg th6 sE thyc hiQn vd sO tiAn diu tu thyc t6.

HDQT ki6n nghi DHDCD xem x6t vd th6ng qua c5c v6n dC n6u tr6n vd riy quydn cho
HDQT cht tlQng trir5n khai cg th€ cac vdn d6, chri trucrng di du-o. c th6ng qua.

Trdn trgng ctm on.l"

Noi nhdn:

Nhu tr6n;

Luu VT.
/
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c0lqc rY cP KHo v4N vrmN NAM
***

S5: 084/2015/TTr-I[DQT

CONG HOA XA TTOT CHU NGItrAVTET NAM.\
DQc Lfp - Tq Do - H4nh Phtc

:f rl. *

Tp.HCM, ngay 14 thdng l0 ndm 2015

TO TRINH xIN f rcBN DAI HoI oONc c6 BONG BANG VAN gAN
VC viQc tlng sd lugng thanh vi6n HQi it6ng quan tri

K{nh sftiz Quf cd tl6ng COng ty c6 phin Kho v$n Miin Nam

- TOn COng ty: C6ng ty cO phAn Kho vQn Mi0n Nam (Sotrans)

- Trg sd chfnh: Sl5 19, Duong Hoing DiQu, Qugn 4,TP.HO Ctri tvtintr
- DiQn tho4i: (84-8) 3825 3009 Fax: (84-8) 3826 6593
- Gi6y CNDKKD s6 o:oOO+s369 do So K6 hopch vd EAu tu TP.HCM c6p Hn dAu ngdy:

2911212006, tl[ng hj thay eOi Dn thri 8 ngdy 2210912014

Trudc triSt, HEi d6ng qudn trf COng ty cO phdn Kho v$n Mii:n Nam (Sotrans) xin grii ldi
chdo trin trgng d6n Qui CO tl6ng. Chdn thdnh c6m crn sg d6ng g6p vd ring hQ cria Quy CO ttOng

eOi vOi sg ph6t triiin cria COng ty trong thdi gian qua.

Dei hQi tl6ng cO tl6ng b6t thudrng nim 2015 di th6ng qua si5 lugng thdnh vi6n HQi tl6ng
quin tri nhiQm ky 2012-2016 ld 05 thdnh vi6n. CEn crl tllnh huong phat tri,5n kinh doanh vd d6

<t6p tmg y6u cAu quin tr! COng ty trong giai ilopn sEp t6i, HOi tliing quin tri C6ng ty cd phAn Kho
vfln Mi6n Nam kinh trinh Quj c6 d6ng th6ng qua chri truong tiing si5 lugng thdnh vi6n HQi il6ng
quin tr!nhiQm W 2012-2016 nhu sau:

^,j tang so lugng thdnh vi6n HOi ddng quin tr!: 01 thdnh vi€n, ndng sl5 lugng thinh vi6n
HQi tldng quin tri nhiQm W 2012-2016 tt 05 thdnh vi6n l6n 06 thdnh vi€n.

HQi d6ng quin tri kinh trinh Eai hQi tl6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng cim crn./.

Noi nhdn:

Nhu trOn;

Luu VT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 
    ***** 

Số:  …./2015/NQ-ĐHĐCĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                            --------o0o------- 

     Tp. HCM, Ngày ... tháng ... năm 2015 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 
11 năm 2014, 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS), 
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho 

Vận Miền Nam, 
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày …/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kho 

Vận Miền Nam, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1:  Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam thống nhất thông qua các nội 
dung lấy ý kiến bằng văn bản, gồm: 
1- Thông qua toàn văn Tờ trình số 083/2015/TTr-HĐQT  ngày 14/10/2015 của Hội 

đồng quản trị về việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp 
với tổng mức vốn đầu tư tối đa là 800.000.000.000 (bằng chữ: tám trăm) tỷ đồng 
và ủy quyền cho HĐQT thực hiện. 
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2- Thông qua toàn văn Tờ trình số 084/2015/TTr-HĐQT  ngày 14/10/2015 của Hội 
đồng quản trị về việc tăng số lượng 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số 
lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 từ 05 thành viên lên 06 
thành viên. 
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: ………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 2:   Điều khoản thi hành: 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 
Các Ông/Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và 
các cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.   

       
      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 
- UBCKNN; SGDCK; 
- Lưu VT. 

                         TRẦN QUYẾT THẮNG 

DỰ THẢO 

Trang 1/1  


