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CÔNG TY CỔ PHẦN  

                   

TOURIST 

   

Số: 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ – STT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA   ỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘ  ĐỒNG CỔ ĐÔ   T ƯỜ     Ê   ĂM 2018 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Đi u lệ của Công ty cổ phần Vận chu  n   i   n  ourist; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công 

ty Cổ phần Vận chu  n   i   n  ourist ngày 05 tháng 11 năm 2018 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Đ                                       8     C                   

                           hông qua các n   d         â : 

1.1. Thông qua Báo cáo ho t   ng c a H     ng quản trị về quản trị và kết quả ho t 

  ng c a H     ng quản trị và từng thành viên H     ng quản trị. 

1.2.       q      ơ   á  lựa chọn Công ty ki     á    c l                 í   

2018. 

1.3. Thông qua Thù lao H     ng quản trị và Ban ki     á      2017. 

1.4. T     q      ơ   á    â    ối lợi nhu       2017 và mức c  tứ      2017. 

 

Điều 2. H     ng quản trị, Ban ki m soát, T ng   á   ốc Công ty c  ph n     

                       chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, ki m tra việc thực hiện 

nghị quyết này k  từ ngày ký. 

 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực k  từ ngày ký. 
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Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban ki m soát; 

-  ổng  iám đốc; 

- Công  ố thông tin  

- Lưu hồ sơ Đại hội. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

V     U    S       T UR ST 

 

Số: 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA V ỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

 

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘ  ĐỒNG CỔ ĐÔ   T ƯỜNG NIÊN  ĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN V N CHUY N SÀI GÒN TOURIST 

 

 

I. T Ô   T   D A       ỆP 

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần   n  huy n   i   n Tourist 

2.  iấy CNĐKDN số 0303609986 do Ph ng ĐKKD -  ở KH&ĐT TP.HCM  ấp ng y 

31/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 27/12/2014.                         

3. Trụ sở  hính: 25 Past ur, Ph  ng Nguy n Th i   nh, Qu n 1, Th nh phố Hồ Chí Minh. 

4. Điện thoại: (028) 38.212.320 

 

II. THỜ    A  V  ĐỊA Đ  M ĐẠI HỘI 

1. Th i gian họp: 08 gi  30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

2. Địa đi m họp: H i tr  ng  ầu 1, Nh   h  h Tổng  ụ  h u  ần – 1 D C ng H a, Ph  ng 4, Qu n 

T n   nh, Th nh phố Hồ Chí Minh 

 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP 

Đ Đ Đ 

1. Thành phần tham dự 

Theo Báo cáo thẩm tra t     h  ổ đông  ủa Tr ởng Ban thẩm tra t     h  ổ đông – Công ty cổ 

phần   n  huy n   i   n Tourist thì: Danh sách cổ đông đăng  ý tham dự tính tới th i đi m lúc 

08 gi  30 phút ngày 05 tháng 11 năm 2018 th  ĐHĐCĐ th  ng niên năm 2018 có: 36 cổ đông, 

đại diện cho 7.298.106 cổ phần, chiếm 91,23% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết của Công 

ty. 

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 141 của Lu t doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ 

Công ty  ổ phần   n  huy n Sài   n Tourist: với tỷ lệ 91,23% tổng số cổ phần có quyền bi u 

quyết tham dự, cu c họp ĐHĐCĐ th  ng niên năm 2018 của Công ty cổ phần   n  huy n   i 

  n Tourist đủ điều kiện tiến hành. 

 

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP Đ Đ Đ 

A. Thủ tục tiến hành Đ Đ Đ 
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1. Đ Đ Đ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 (Đính kèm) 

Kết quả bi u quyết thông qua Quy chế làm việ  nh  sau: 

- Tán thành: 4.136.464 Cổ phần, chiếm 56,68 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.161.744 Cổ phần, chiếm 43,32 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Quy chế làm việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,68 % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

2. Thông qua Thể lệ  ầu c   biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 (Đính kèm) 

Kết quả bi u quyết thông qua Th  lệ bi u quyết nh  sau: 

- Tán thành: 4.179.325 Cổ phần, chiếm 56,9% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.165.432 Cổ phần, chiếm 43,1% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Thể lệ bầu c   biểu quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,9 % tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

3. Ông Kakazu Shogo – Phó  hủ tịch  ội đồng quản trị –  hủ tọa cuộc họp gi i thiệu 

và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm ông ( à) có tên sau đây:  

Ông Kakazu Shogo – Ph  Chủ tịch H i đồng quản trị  - Chủ tọa 

(Phiên dịch: Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng) 

Kết quả bi u quyết thông qua danh s  h Đo n  hủ tọa nh  sau: 

- Tán thành: 4.181.633 Cổ phần, chiếm 56.93% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.163.124 Cổ phần, chiếm 43.07% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Danh sách Đoàn chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.93% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

4. Chủ tọa đoàn gi i thiệu danh sách thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  à Bà 

Nguyễn Thị Mỹ Anh và ông Mai Văn Vĩnh 

Kết quả bi u quyết thông qua danh s  h Th   ý  u   họp nh  sau: 

- Tán thành: 4.181.653 Cổ phần, chiếm 56.93% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.163.104 Cổ phần, chiếm 43.07% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 
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- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Thư ký cuộc họp được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56.93% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

5. Chủ tọa đề c  Ban kiểm phiếu gồm có: 

- Bà Nguy n Thị Ph ơng Thảo – Tr ởng ban ki m phiếu; 

- Bà Nguy n Thị Thùy - Thành viên ban ki m phiếu; 

- Ông Tạ Tiến Thành – Thành viên ban ki m phiếu 

- Bà Lê Thị Thùy Trang – Thành viên ban ki m phiếu 

-    Đ o Thanh Trú  – Thành viên ban ki m phiếu 

Kết quả bi u quyết thông qua danh sách Ban ki m phiếu nh  sau: 

- Tán thành: 4.181.726 Cổ phần, chiếm 56,93% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.163.032 Cổ phần, chiếm 43,07% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Danh sách Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,93 % tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

6. Thông qua nội dung chương trình Đ Đ Đ thường niên năm 2018 (Đ nh k m) 

Kết quả bi u quyết thông qua n i dung  h ơng tr nh ĐHĐCĐ nh  sau: 

- Tán thành: 4.181.826 Cổ phần, chiếm 56,93% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c 

họp. 

- Không tán thành: 3.163.104 Cổ phần, chiếm 43,07% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Nội dung chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 56,93% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

 

B. Nội dung cuộc họp 

MC thay mặt Đo n  hủ tọa đọc n i dung các Báo cáo và T  tr nh ĐHĐCĐ th  ng niên 2018 

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt đ ng của H i đồng quản trị và từng thành viên H i 

đồng quản trị (Nội dung đính kèm). 

2. T  tr nh thông qua Báo   o t i  hính năm 2017 đã  i m toán (Nội dung đính kèm). 

3. T  trình về việc lựa chọn Công ty ki m to n đ c l p  ho năm t i  hính 2018 (Nội dung 

đính kèm). 

4. T  trình về thù lao H i đồng quản trị v   K  năm 2017 (Nội dung đính kèm). 

5. T  trình về kế hoạ h  inh doanh năm 2018 (Nội dung đính kèm) 

6. T  trình về việc phân phối lợi nhu n năm 2017 và thông qua mức cổ tức năm 2017 (Nội 

dung đính kèm). 

7. T  trình về việc phát hành cổ phiếu đ  tăng vốn điều lệ cho công ty (Nội dung đính kèm). 
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8. T  tr nh về việ  mi n nhiệm th nh viên  an  i m so t nhiệm    2015 – 2020  ủa    Ngụy 

Thúy Ph ợng v     Th i Hồng   n do    đơn từ nhiệm (Nội dung đính kèm). 

9. T  trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty về n i dung: Sửa đổi tên công ty viết tắt bằng 

tiếng n ớc ngoài của Công ty Cổ phần V n chuy n Sài Gòn Tourist (nội dung đính kèm). 

 

* Về các báo cáo của Ban kiểm soát, gồm: Báo cáo về kết quả hoạt đ ng của công ty, về kết 

quả hoạt đ ng của HĐQT,  i m đốc và Báo cáo tự đ nh gi   ết quả hoạt đ ng của mình và của 

từng Ki m soát viên.  

Chủ tọa phát biểu: Mặc dù tr ớc khi tổ chức cu c họp ĐHĐCĐ, H i đồng quản trị đã gửi th  

thông   o đến các thành viên BKS đ  yêu cầu BKS thực hiện việc báo cáo của Ban ki m soát 

th o quy định pháp lu t  ũng nh  việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của ban ki m soát theo quy 

định của Điều lệ và Lu t doanh nghiệp. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, phía BKS vẫn không gửi 

      o   o  ho đại h i  ũng nh   hông tham gia đại h i hôm nay v   ũng  hông ủy quyền cho 

bất cứ cá nhân nào tham dự đại h i. Điều này th  hiện sự thiếu trách nhiệm của  K  đối với 

công ty. Về vấn đề này, HĐQT sẽ truy cứu trách nhiệm của các thành viên BKS công ty sau. 

Vì BKS không gửi các Báo cáo về kết quả hoạt đ ng của công ty, về kết quả hoạt đ ng của 

HĐQT,  i m đốc và Báo cáo tự đ nh gi   ết quả hoạt đ ng của mình và của từng Ki m soát 

viên nên Đại h i sẽ không tiến hành bi u quyết hai n i dung này. 

 

* Cổ đ ng biểu quyết việc miễn nhiệm thành vi n BKS 

 

Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu làm việc  Đại hội tiến hành thảo luận: 

 

Các nội dung thảo luận của Cổ đông: 

 

1. Cổ đ ng có mã cổ đ ng số 205210869 đặt câu hỏi: 

Tôi được biết Taxi Sài Gòn Tourist chỉ đang tập trung ở các địa điểm như sân  ay  và 

vài khách sạn ở Trung tâm TP như Khách sạn New world. Khách hàng vãng lai không 

nhiều. Mặc khác, hình ảnh công ty từ xưa đã không tốt, nếu tiếp tục duy tình trạng này tôi 

e rằng hãng taxi của chúng ta sẽ khó mà cạnh tranh và tồn tại.Trư c tình hình cạnh tranh 

gay gắt hiên nay, Công ty có biện pháp gì để cải thiện hình ảnh cũng như tình hình kinh 

doanh của taxi không?  

Chủ tọa trả lời: 

Chúng tôi biết rằng đã    những suy nghĩ  hông tốt về Th ơng hiệu Taxi Saigontourist từ 

tr ớ  nh ng  húng tôi vẫn đang ra sức cãi thiện dịch vụ v  đẩy mạnh th ơng hiệu  của công 

ty.Hiện nay dịch vụ của  húng ta đã đ ợc cãi thiện hơn với dàn xe mới, hình ảnh tài xế công ty 

tốt hơn, th i đ  phục vụ khách ân cần hơn v   ũng đã nh n đ ợc những phản hồi tích cực từ 

khách hàng. Tuy nhiên do ảnh h ởng sâu sắc từ những  h nh vi tr ớ  đ y đã dẫn đến việc khách 

hàng vẫn còn e dè với hình ảnh Taxi Sài Gòn Tourist hiện tại. Tôi  ũng xin thông tin đến quý Cổ 
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đông về việc Tổng  ông ty   i   n Toutist đã yêu  ầu  húng ta thay đổi nhãn hiệu  của Công ty 

CP V n chuy n SGT. Vì hiện tại  húng ta đã  hông   n l   ông ty trực thu c tổng công ty nữa. 

 an lãnh đạo chúng tôi đã  ố  th ơng thảo  với Tổng  ông ty đ  có th  giữ lại th ơng hiệu này. 

Tuy nhiên,  với hình ảnh taxi của  húng ta nh  v y thì việ  thay đổi  nhẵn hiệucó th  l   ơ h i  

đ  chúng ta làm mới m nh, thay đổi cách nhìn nh n của khách hàng với nhãn hiệu  Taxi của công 

ty. HĐQT v   an lãnh đạo Chúng tôi sẽ cân nhắc việc này m t cách cẫn th n .  

2. Cổ đ ng có mã cổ đ ng số 023133382 đặt câu hỏi:  

Điều kiện mở đại hội và tư cách cổ đông tham dự; việc phát hành cổ phiếu tăng vốn 

điều lệ công ty. 

Trả lời:  ăn  ứ khoản 1, điều 17 Điều lệ, khoản 2 điều 11 điều lệ Th  HĐQT    quyền triệu 

t p họp ĐHĐCĐ v  ĐHĐCĐ đ ợc tiến hành khi có số cổ đông  ó quyền dự họp đại diện cho ít 

nhất 51% cổ phần có quyền bi u quyết. 

Th o quy định tại Điều 11 khoản 2, ng  i nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia 

    Đại h i đồng cổ đông v  thực hiện quyền bi u quyết. 

Căn  ứ th o Điều 137 Lu t doanh nghiệp 2014 thì “Danh sách cổ đông    quyền dự họp 

Đại h i đồng cổ đông đ ợc l p dựa trên sổ đăng  ý  ổ đông  ủa công ty”. Th o danh s  h tổng 

hợp ng  i sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Trung t m l u  ý  iệt Nam số 

1211/2018-STT/VSD-ĐK ng y 04/10/201  đã x   định danh sách cổ đông    quyền tham dự đại 

h i và bỏ phiếu tại đại h i. 

Về ph ơng  n ph t h nh  ổ phiếu đ  tăng vốn điều lệ: Công ty sẽ tiến h nh th o quy định 

tại khoản 2, khoản 5 Điều 5 Điều lệ Công ty v  quy định pháp lu t có liên quan. 

 

3. Cổ đông mã cổ đông: 023411608: Theo các thông tin  áo ch  chúng tôi được biết 

việc công ty  àm ăn thua  ỗ không có cổ tức từ năm 2012-2017 là do sự đấu đá giữa các 

thành viên  ĐQT. Vậy có giải pháp nào cho vụ việc này ? 

Trả lời: Kính th a quý  ổ đông. Chúng tôi l  những nh  đầu đến từ Nh t, Chúng tôi đã v  

đang đầu t   hông ít th i gian và tiền bạc với mụ  đí h l  t m  iếm lợi nhu n chân chính trong 

đầu t  v  ph t tri n hơn nữa tại thị tr  ng Việt Nam. Mâu thuẫn n i b  l  điều chúng tôi không 

hề mong muốn. thế nh ng hơn 3 năm nay,    từ khi Tổng Công ty Saigontourist thoái vốn, 

 húng tôi đã hứng chịu vô số đ n tấn công từ m t nhóm cổ đông  hỉ vì lợi ích nhóm. Ngoài ra, 

hiện Cty  TT v   húng tôi  ũng nh       ổ đông  h   đang phải gánh chịu những thiệt hại 

nghiêm trong từ những sai phạm của     lãnh đạo  ũ, trong đ  phải k  đến sai phạm của ông 

Đinh Quang Hiền-anh r  ông Nguy n  ăn Hồng và bố của ông Đinh Quang Ph ớc Thanh với 

các khoản truy thu thuế hàng tỷ đồng và các sai phạm khác nữa trong vấn đề quản lý. Ngoài ra, 

ông Hồng, mặ  dù l  T  HĐQT nh ng ông luôn gửi đơn tố cáo, khiếu kiện Công ty và Ban quản 

lý hiện tại lên Cơ quan  ông quyền,thực hiện những h nh vi ngăn  ản hoạt đ ng kinh doanh của 

Công ty bằng hàng loạt các vụ kiện,     đơn tố cáo và khiếu nại, không tham gia cu c họp BOM 

lần thứ nhất trong tất cả các cu c họp, nhằm trì hoãn và làm kiệt quệ nguồn lực Công ty, bảo vệ 

lợi ích nhóm và dung túng cho những sai phạm. Đối mặt với những  h   hăn  hồng chất, chúng 
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tôi vẫn đang  ố gắng cầm cự, giảm lỗ cho STT.và hỗ trợ phát tri n cho các Công ty con. Mặc dù 

con số này vẫn còn nhỏ so với k  vọng, nh ng  TT  ho rằng đ y thực sự là những   ớ  đầu 

thành công, công ty sẽ xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua tiết giảm chi 

phí hoạt đ ng. 

*  an kiểm phiếu c ng bố kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm thành vi n     

 

ST

T 

Nội dung biểu 

quyết 

Tổng số 

phiếu 

biểu 

quyết 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu 

không hợp 

lệ 

Số phiếu tán 

thành 

Số phiếu 

không tán 

thành 

Số phiếu 

không có ý 

kiến 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phần 

Tỷ 

lệ% 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phần 

Tỷ 

lệ% 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

1 

Thông qua việ  

mi n nhiệm 

th nh viên  an 

 i m so t nhiệm 

   2015 – 2020 

 ủa    Ngụy 

Thúy Ph ợng do 

   đơn từ nhiệm 

7.343.900    
7.343.

899    

99,99

% 
1 0,01 51.805    0,71 

7.292.

094    
99.29 0 0 

2 

Thông qua việ  

mi n nhiệm 

th nh viên  an 

 i m so t nhiệm 

   2015 – 2020 

 ủa    Th i 

Hồng   n do    

đơn từ nhiệm 

7.343.900    
7.343.

899       

99,99

% 
1 0,01 

4.181.

795 
56,94 

3.162.

104    
43,06 0 0 

 

Căn  ứ theo quy định của Điều lệ công ty thì không có n i dung mi n nhiệm thành viên 

 K  n o đ ợc thông qua. 

 

* Cổ đ ng tiến hành biểu quyết các tờ trình còn lại. 

* Đại hội nghỉ giải lao. 

*  an kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu 

Bà Nguy n Thị Ph ơng Thảo - Tr ởng ban ki m phiếu báo cáo kết quả ki m phiếu bi u quyết 

nh  sau:  
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ST

T 

Nội dung 

biểu quyết 

Tổng 

số 

phiếu 

biểu 

quyết 

Số phiếu 

hợp lệ 

Số phiếu 

không hợp lệ 

Số phiếu tán 

thành 

Số phiếu 

không tán 

thành 

Số phiếu 

không có ý 

kiến 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phần 

Tỷ 

lệ% 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

Số cổ 

phần 

Tỷ 

lệ% 

Số cổ 

phần 

Tỷ lệ 

% 

1 

Báo cáo 

hoạt đ ng 

của HĐQT 

về quản trị 

và kết quả 

hoạt đ ng 

của HĐQT 

và từng 

thành viên 

HĐQT 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

2 

Báo cáo tài 

 hính năm 

2017 đã 

ki m toán 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

3 

T  trình về 

việc lựa 

chọn Công 

ty ki m 

to n đ c 

l p cho 

năm t i 

chính 2018  

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

4 

T  trình về 

thù lao H i 

đồng quản 

trị và BKS 

năm 2017 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

5 

T  trình về 

kế hoạch 

kinh doanh 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 
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năm 2018 

6 

T  trình về 

việc phân 

phối lợi 

nhu n năm 

2017 và 

thông qua 

mức cổ tức 

năm 2017 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

7 

T  tr nh về 

việ  ph t 

h nh  ổ 

phiếu đ  

tăng vốn 

điều lệ  ho 

công ty 

39 
7.343.

896 

99,99

% 
2 0,01 

4.181.

792% 
56,94 

3.162.

104 
43,06 0 0 

8 

T  trình về 

việc sửa đổi 

Điều lệ 

Công ty về 

n i dung: 

Sửa đổi tên 

công ty viết 

tắt bằng 

tiếng n ớc 

ngoài của 

Công ty Cổ 

phần V n 

chuy n Sài 

Gòn 

Tourist. 

39 
7.343.

895 
99,99 3 0,01 

4.181.

791 
56,94 

3.162.

104 
43.06 0 0 

 

    Các nội dung đã được Đ Đ Đ thông qua 

 

STT Nội dung đã được thông Tỉ lệ tán thành thông qua 

1 

Báo cáo hoạt đ ng của HĐQT về quản trị và kết 

quả hoạt đ ng của HĐQT v  từng thành viên 

HĐQT 

56,94% 
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2 
T  trình về việc lựa chọn Công ty ki m to n đ c 

l p  ho năm t i  hính 2018  
56,94% 

3 
T  trình về thù lao H i đồng quản trị và  K  năm 

2017 
56,94% 

4 
T  trình về việc phân phối lợi nhu n năm 2017 và 

thông qua mức cổ tứ  năm 2017 
56,94% 

 

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 

1. Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 

Công ty cổ phần Vận chuyển Sài   n Tourist 

Kết quả bi u quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ nh  sau: 

  Tán thành: 4.181.815 Cổ phần, chiếm 56,97% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại 

cu c họp. 

 Không tán thành: 3.158.692 Cổ phần, chiếm 43,07% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết 

tại cu c họp. 

 Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền bi u quyết tại cu c họp. 

Biên bản ĐHĐCĐ thường ni n năm 2018 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp. 

2. Phát  iểu của  hủ tịch  ĐQT 

Kính th a to n th  Quý cổ đông đến tham dự Đại h i đồng cổ đông Công ty Cổ phần v n chuy n 

  i   n Tourist th  ng niên 2018, với t     h l  Ph  Chủ tịch H i đồng quản trị kiêm Tổng 

 i m đốc Công ty Cổ phần V n chuy n Sai Gon Tourist, Tôi – Kakazu Shogo xin tuyên bố 

cu c Đại h i đồng cổ đông Công ty Cổ phần v n chuy n   i   n Tourist th  ng niên 201  đến 

đ y l   ết thúc.  

Ngo i ra, nh n đại h i này, ông Kakazu thông báo về việc Công ty Cổ phần Sài Gòn Tourist sẽ 

tiến hành truy thu tiền cổ tứ  đã  hi sai  ho      ổ đông từ năm 2007 đến năm 2012. HĐQT,  an 

Điều h nh, lãnh đạo công ty sẽ tiến hành rà soát số liệu truy thu cụ th  và gửi thông   o đến từng 

cổ đông.  

M t lần nữa xin cảm ơn tất cả các Quý cổ đông đã d nh th i gian đến tham gia v  g p ý đ  cu c 

họp có th  kết thúc tốt đẹp.  

3.  ế mạc đại hội 

Cu c họp Đại h i đồng cổ đông th  ng niên năm 2018 của Công ty Cổ phần   n  huy n   i 

  n Tourist di n ra vào ngày 05/11/2018 đã kết thúc vào lúc 12 gi  30 phút ngày 05/11/2018. 

Biên bản n y đã đ ợ  đọ  to n văn  ho Đại h i đồng cổ đông th  ng niên năm 2018 thông qua 

và bi u quyết đồng ý với n i dung Biên bản này với tỷ lệ 56,97% tổng số cổ phần có quyền bi u 

quyết tại Đại h i. 

Biên bản này có 10 (mười) trang v  đ ợc l p thành 03 bản, có giá trị nh  nhau v  đ ợ  Đo n  hủ 

tọa, Th   ý Đại h i xác nh n  ý tên d ới đ y. 
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