TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …… năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
Tên giao dịch : THACO
Mã số doanh nghiệp: 3600252847 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu
ngày 06/04/2007, cấp đổi lần thứ 16 ngày 29/03/2016.
Trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa 2, Đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3891726

Fax: 0251.3836621

2. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG: 13/11/2017
3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc
chia bổ sung cổ tức năm 2016; Phát hành cổ phiế u tăng vố n điề u lê ̣ từ nguồn thặng dư
vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
4. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:
Họ và tên cổ đông: …………………………………….
Mã số cổ đông: .................................................................................................................
Số CMND/Passport/GCNĐKDN: ………..……..Ngày cấp: ........................................
Quốc tịch: .........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu(*): ……………cổ phần (bằng chữ: ………………………………)
Số phiếu biểu quyết: ……………….phiếu
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..
Số điện thoại: ………..……………. Số fax: ..................................................................
5. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
Nội dung lấy ý kiến: Theo tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 08/11/2017 và tờ
trình số 02/2017/TT-HĐQT ngày 08/11/2017
a) Thông qua việc chia bổ sung 20% cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Các ý kiến khác (nếu có):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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b) Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 4.145 tỷ lên 16.580 tỷ đồng
thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Các ý kiến khác (nếu có):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Lưu ý về cách thức biểu quyết:
-

-

Đánh dấ u (x) hoặc ( vào 01 trong 03 ô: Đồ ng ý hoặc Không đồ ng ý hoặc Không
có ý kiế n.
Phiếu lấy ý kiến sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấ u vào 2 ô
trở lên tại vấ n đề cầ n lấ y ý kiế n; (ii) Phần đánh dấu ý kiến bị tẩy xóa hoặc đánh
dấu không đúng quy cách; (iii) Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá
nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấ u (nếu
cổ đông là tổ chức); (iv) Thư bảo đảm đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (v) Phiếu
lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại mục 6 Phiếu này.
Khi cả 3 ô: Đồ ng ý, Không đồ ng ý, Không có ý kiế n tại vấ n đề cầ n lấ y ý kiế n
không được đánh dấ u nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấ u (nế u tổ
chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiế n.

6. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:
Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này về địa chỉ dưới
đây chậm nhất là 15h00, ngày 16/11/2017 bằng hình thức thư đảm bảo theo thông
tin như sau:
-

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

-

Địa chỉ: Số 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

-

Điện thoại: (028) 3997.7824 – 7825

Fax: (028) 3997.7742

Trong trường hợp THACO không nhận được phiếu lấy ý kiến gửi về, Quý Cổ đông
xem như không có ý kiến đối với các nội dung xin ý kiến. HĐQT Công ty Cổ phần Ô
tô Trường Hải rất trân trọng ý kiến đóng góp và biểu quyết của các Quý Cổ đông.
Trân trọng.
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Bá Dương
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