


 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625  do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
Thời gian: 9h00 thứ ba (cả ngày), ngày 27 tháng 11 năm 2018. 
Địa điểm: Khách sạn Liberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.  

Thời gian Nội dung 

8:30 - 9:00 Đăng ký danh sách cổ đông (CĐ). 

9:00 – 9:10 Diễn văn khai mạc Đại hội. 
Báo cáo kiểm tra tư cách CĐ. 
Giới thiệu Chủ tọa. 

9:10 – 10:00 
 

Chỉ định Thư ký. 
Đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu. 
Đề nghị thông qua Chương trình nghị sự. 
Đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 

10:00 – 12:00 
 

Tờ trình về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Vĩ 
Đường và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). 
Đề nghị thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 
Đề nghị thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT. 
Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. 
Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 

12:00 – 12:30 Nghỉ giải lao. 

12:30 – 15:30 
 

Xem xét, giải quyết nội dung CĐ Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản 
ngày 12/09/2018. 

15:30 – 16:00 Trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua. 

16:00 – 16:25 Trình bày Biên bản cuộc họp và biểu quyết thông qua. 

16:25 – 16:30 Bế mạc. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 
............., ngày … tháng ... năm 2018 

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa sở hữu 
.................. cổ phần tương ứng với ..................%1 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách 
cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 12/11/2018). 

Sau khi tham khảo Điều lệ, Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 
bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề 
cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (nhiệm kỳ: thời 
hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019) như sau: 

Người ứng cử/được đề cử: 

Họ và tên:  .....................................................................................................................................  

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: .......................................................................................................   

Ngày cấp:  ...................................................................  Nơi cấp: ..................................................    

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới) 

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị 
theo quy định. 

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản 
trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ 
đề cử này. 

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 

Ông/ bà: .........................................................................................................................................  

Mã số biểu quyết của cổ đông (nếu có): ……………………………………………………….. 

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ...…………….ngày cấp: ..................... nơi cấp: ...........................  

                                                 
1 Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị.  



Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản 
trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Thể lệ bầu cử 
của Công ty. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: 

- Như trên 

Đính kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 

tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự 
họp ĐHĐCĐ thường niên; 

- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của 
ứng cử viên; 

- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng 
minh trình độ chuyên môn của ứng viên. 

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

  



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

(Đối với ứng viên:  .......................................................................................................................  

và cử ông/bà ……………………………………………………………………… làm đại diện nhóm) 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
biểu 

quyết  
(*)  

Số lượng cổ 
phần SHX 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

01  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

02  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

03  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

04  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

05  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

06  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

07  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

08  
Số: 

Ngày cấp: 
   



STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
biểu 

quyết  
(*)  

Số lượng cổ 
phần SHX 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

Nơi cấp: 

09  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

10  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

11  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

12  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

Tổng   

Ghi chú:  

(*): Mã số biểu quyết: là mã số Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa cấp cho cổ đông trên Thông 
báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. 

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn 
liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2018 (ngày 12/11/2018). 

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dành cho ứng viên HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa) 

 
1. Họ tên: 
2. Giới tính: 
3. Ngày sinh: 
4. Nơi sinh: 
5. Quốc tịch: 
6. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
7. Địa chỉ liên lạc: 
8. CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:  Nơi cấp:  
9. Điện thoại liên hệ: 
10. Trình độ học vấn: 
11. Trình độ chuyên môn: 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm  
tốt nghiệp Cơ sở đào tạo 

    
    
    
    
    

12. Quá trình công tác: 
Thời gian 

(Từ tháng… năm… đến  
tháng… năm…) 

Đơn vị công tác Chức vụ 
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13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức 
danh quản lý khác: 

Thời gian Công ty Chức vụ 

   

   

   

   

   

   

 
14. Sở hữu cổ phiếu CTCP Sài Gòn Hỏa xa của cá nhân và người có liên quan: 

- Sở hữu cá nhân:……….... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ; 

- Đại diện sở hữu:................ cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ; 

- Sở hữu của người có liên quan với ứng viên (liệt kê nếu có): ... 
15. Lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (nếu có):  
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật 
và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Thể lệ bầu cử 
của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.  

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ 
thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và 
đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

 
 ……………….……., ngày ..... tháng ..... năm 2018 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



coxc rv cO pnAx sAr coN n6.q. xA
275CPh4mNgfl Ldo, Q.1, TP. ffO Cni tvlmn
MSDN: 0300481625 do S0 KH&DT TP. HCM c6p ngdy O4lOll2OO5
Website: http:/iwww.saigonhoaxa.com.vrr

TP.HA Ch{ Minh, ngdy 27 thdng I I ndm 2018

TO TRiNH EAr Her oONc cO oONG BAr rrtIONG NAM 2018
V/v chiim drh tw ctich thdnh vihn HQi cting qufin tr! cfia 6ng TrAn W Dwdng

vd bdu bO sung m\t (01) thdnh vihn HQi iting qudn tr!

Kinh gwi:EgrttOI pONc cO oONG cONG Ty c0 pHAN sAr coN HoA xA

Cdn cth LuQt DoanhnghiQp sa O9/ZOt4/QH13 dwqc Quiic hQi th6ng quangdy
26/1 1/2014;

Saryc* Nghi dlnh sii 71/2017/NE-CP nsdy 06/6/2017 cila Ch{nh phil hadng
ddn v€ qudn tri c6ng ty dp dUng cho cdc c6ng ty dqi chfing;

Cdn cdr Diiu l€ cila Cdng ty C6 phAn Sdi Gdn H6a xa;

Theo quy tlinh tpi Kho6n 1 Di6u 42 Di6u lp t6 chric vd hopt dQng hien hdnh
ctra C6ng ty, .Org TrAn Vi Ducrng ch6m du:t trr c6ch thdnh vi6n HQi il6ng quin
trf (HDQT) kC tt ngdy 2gl}7l20l8 do tld qua doi.

CEn cri quy dinh tai Khoin 4 Ei6u 43 Di6u lQ COng ty, HDQT COng tyLJ

th6ng nhdt:

- 86o c6o Dpi hQi d6ng cO d6ng (DHDCD) v0 viQc ch6m dut tu c6ch thdnh
vi6n HQi tl6ng quin tri (HEQT) cua Ong TrAn Vi Ducrng tu ngdy 2910712018;

- Trinh EHDCD th6ng qua viQc bAu bO sung mQt (01) thanh vi0n HDQT
vdi thoi gian cua nhiQm ky h thoi gian cdn l4i cria nhiQm kj, 2015 - 2C19 dA

cl6m b6o du s6 luqrlg theo quy dinh tai Di6u le T6 chric vd Hopt tlQng cira C6ng
ty C6 phAn Sdi Gdn Hoa xa v d cdc quy tlfnh hiQn hdnh.

Kinh trinh DHDCD xem x6t vd th6ng qua.

TrAn trgng.

Noi nhfin:
- HDQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP HDQT.

frrrt6l
i{
,*\
\""\

NG QUAN TRI

TrAn Thi6n Kim



"/'

coNrc ry c6 puAx sAr cON n6e x.q.
275C Ph4m Ngfr Lao, Q.1, TP. U6 Cti Minh
MSDN: 0300481625 do Sd KH&ET TP.HCM c6p ngdy 0410112005
Website: http ://www.saigonhoaxa.com.vn

fp.nA Chi Minh, ngdy 27 thdng I I ndm 20lB

^ THE LE BAU CU
BO suNG THANu vrdrq Hgr EoNG euAN TRI

coxc TY co PHAN sAr cox nda xa
r4r EAr HQr B6nqc co EoNG BAr rHrIoNG NAM 2018

Cdn crh Ludt DoanhnghiQp tii OAtgnt3 duqc Quiic hQi nadc CHXHCN Viet
Nam thong qua ngdy 26/11/2014;

Cdn c{r Diiu te fd chtbc vd Hoqt d\ng cria C6ng ty CO phAn Sdi Gdn H6a xa;

Cdn cu Quy ch€ qudn tri nQi bQ C6ng ty C6 phin Sdi Gdn Hda xa.

L Mgc ti6u

1. DAm b6o tudn thu lupt ph6p vd cds th6ng l0 tai ViQt Nam;

2. Dim b6o nguy6n tic c6ng khai, d6n chu vd quy6n lqi hqp ph6p cuatit cit
cO d6ng (CD);

3. Dim b6o tinh tdp trung, 6n dinh tO chric cua Dpi hQi.

U. E6i tuong thgc hiQn bAu cfr

CD sd hiru cO phAn c6 quy6n bi6u quytit ho{c dai diQn theo ty quydin cua CE
sd hiru c6 phAn co quyAn bi€u quy6t theo danh s6ch CD ch6t tai ngey
1211112018 c6 m{t tai Dai hQi d6ng cO d6ng (DHDCD) bdt thucrng C6ng ty CO

phAn Sdi Gon Hoa xa ndm 201S t6 lhirc ngd; )l m2Ofi.
III. Diii tuqng thgc hiQn ri'ng cfr/tl6 cfr thinh vi6n HQi tl6ng qufrn tr!
(HDQr)

CE hofc nh6m CD so hiru tu 5% t6ng s6 cO phAn ptr6 ttrOng c6 quy6n irng cir
r v -).hoEc dC cu ngucri vdo HDQT (quy dinh tai kho6n 3 Di6u 20 Dieu lQ C6ng ty).

IV. 56 lugng vi nhiQm kj, cria thinh vi6n tlugc b0u b6 sung

1 . 56 luqng thenh vi6n HDQT cin bAu bO sung: 01 thenh vi6n.

2. Nhiqm kj, thdnh vi6n HDQT bAu bO sung: Thdi glan cdn lai cria nhiQm kj,
20t5 -20t9.

3. tlng viOn HDQT phdi ld ngucri c6 du di0u ki€e sau (theo quy dinh tu
khoin 1 d6n khoin 5 EiAu 36 Ei6u lQ C6ng ty):

- C6 dir ndng luc hdnh vi dAn sp, kh6ng thuQc dOi tucr,ng bi cAm qudn ly



-
doanh nghiCp theo quy dinh cua LuQt Doanh nghi6p.

- LA CD holc nguo'i dugc uy quy6, ldm dqi diQn hqp ph?p cho.CD ph6p

nhAn, th6 nhAn vd c6 nhAn md kh6ng nnAt tniet ph6i ld CD; co s6 c6 phAn so'hfr'u

holc du'o-c co- quan co thAm quyO, quy6t dinh truc.ti€p quAn ly vOn nhd ntr<vc

ho{c dr,roc nhA dAu tu uy quyat Oai Oi6n vpn (g9i tit ta. 6u'gg fry quyi:n) co sd

'n,6n so'hfr'u ho[c du'g'c dry quyOn ti 5% t6ng s6 c6 phAn ph6 th6ng trong thoi

han li$n tuc it nhAt sdu thSng tro' l6n duo. c d0 cu' hoic ilng cu vao HDQT (nOu

CD co s6 co phA., so'h['u noAc du'g'c fiy quy6n ndy gAp nhi6u lAn ty lQ tr6n thi

nguoi do dugc dC cu'th6m s0 ung vi6n tuong img).

- Thdnh viOn cira HDQT kh6ng duoc cirng ld thdnh vi6n HDQT cua quf
^;har cong ty co phAn khrlc; thdnh vi€n HDQT co thO ki0m nhiqm c6c chuc vu

diOu hanh tn-rc ti6p s6n xu6t kinh doanh cua C6ng ty.

- C6 trinh d0 hqc vAn, c6 ndng luc kinh doanh va t6 chilc qu6n ly doanh

nghi6p.

- C6 suc kh6e, co phArn chAt dao dric t6t, trung thyc li6m khi6t, co hi6u

bi6t luAt ph6p.

V. Phi0u bAu cri'

1. Tru6'c khi ti6n hdnli b6u cir', khi da x6c dinh dugc danh s6ch ung vi63,

Phi0u bAu (theo rn6u dinh kdm) sE duoc ph6t cho CD/nguo'i duoc CD uy quyOn

tharl dqr truc tiOp hqp DI{DCD.

2. TrCn phi6u bAu c6 in: Ho t6n CD, rn6 16 bie, quy6t, tA ,6 phin s6'hfr'u

co qrrydn bieu quyOtvd s6 phiAu biu.tuong u'ng cua CD d6, danh s6ch img vi6n

di dtro-c DHDCD tir6ng qua. Phi6u b6u co dong ddu cua C6ng ty.

3. U6i Cp/nguo'i duo. c CD uy quydn tham dr,r Dai hQi duqc ph5t m6t phi6u

bAu c16 bAu HDQT.

4. Phi6u bAu kh6ng hqp 16 khi:

4.1. Phi0u kh6ng thco mdu quy dinh, kh6ng do C6ng ty ph6t hdnh ho{c

kh6ng co dAu cua COng ty; ho[c:

4.2. Phi$u kh6ng co chfr ky vd kh6ng glii hq t6n ctra CD/nguoi duo. c CD uy
).,

quycn; hoac:

4.3. Phi6u bAu co t6ng s6 phi6u bAu d6n cho c6c ung vi6n 16n hcvn s6 phiriu

bi6u quyOt md CD co; ho[c:

4.4. Phi6u vi6t them t6n ngudi ngodi danh s6ch itng vi6n d5 dugc DHDCD

th6ng qua; ho{c:

4.6. Phi6u ghi th6m c6c nQi dung kh6c ngoAi nQi dung quy dfntrr tr6n phi6u
.t
bart; hoac:

4.7. Phi6u bAu co sy tA1, x6a, stra chfr'a cr phAn dinh cho CD/nguo'i cluo-c CD

try quydn ghi khi thgc hiQn vicc bAu cir (tru tr:trorg hqp ThC 16 cho ph6p).



VI. Hinh thri,c vi phuong thri,c b6u crl
1- Hinh thric bAu: Bo phi6u kin. Citc CD/nguoi dugc CD riy quyCn tham dg

tryc titSp hop DHDCD bd phi6u tai cuQc hgp vdo'thung phiOu; '
2. Phuong thirc bAu: Bdu din phiiiu theo quy dinh ctra Luflt Doanh nghiQp

hiQn hdnh vd Di€u lQ Cdng ty.

3. Danh s6ch img viOn HDQT duqc hinh thinh theo nguy6n t6c sau: Dpa
tr6n DorI dC cu, rmg ct cua cdc Cb Ae llra chgn cdc ungcu vi6n HDeT d6p img
cdc ti6u chu6n quy clfnh trong DiAu lQ c6ng ty; danh sich img vi6n HDer phai
dugc DHECE th6ng qua.

4. M6i cD co.t6ng sd phi6u bAu bing t6ng s6 c6 phAn so hfru vd dai diQn
so hiru nh6n vdi sO thd"h vi6n dugc,bAu !6 spng cira HDQT (01 thdnh vi€n).
Theo d6, C.D co,quyAn d6n h€t t6ng sO phi6u bAu cria minh cho img cri vi€n vdi
41zu-\r.enJQ"g ro prrie" bAu cho cai tmgcu vi6n ao krrarre auoc vriot q*[i6;
s6 phi6u bAu cria minh c6.

Cat th| Aifi v6t bfru bO sang 0t thdnh vi€n HDeT:
TOng so phidu bdu crta mdt co: T6ng s6 c6 phfrn so hfru cria cE x I
5. C6ch thirc ghi phiiSu bAu cu:

- Cllng.udi dugc 9D ,iy quyAn lua chon bAu cho ring vi6n nio thi ghi so
lugng phii5u bAu vdo O kC b6n t6n ung vi0n.

, - cD/ngucri dugc c, t , qqyAn muon chia d6u s0 phi6u b6u cira minh cho
tdt cit cdc img vi€n thi ghi s6 phi6u bAu vdo 6 t6ng cOng, Trong trudng hgp ndy,
n6u sO phi6u b6u sau khi chia d€u sE dugc tdm trln ,,rOng hene Ocrn vi. Vi au'
TOng so phi6u bAu cta cD ld 100 phit5u, co 6 irng vi6n vd cE rhi;d8r.h;;
img vi6n, thi mdi tmg vi6n chi dugclo prticu sau kf,i ldm trdn s6.

- CDlngudi dugc CD uy quy6n co quydn d6n todn bQ phi0u bAu ctia minh
cho mQt ngucri; ho{c:

- Dtng it hcrn tong so phicu minh c6 d6 thuc hi6n viQc bAu cir; ho[c:
- C6 th€ chia (chia etiuhodc khilng itiQ s6phi6u bdu cho cdcangvien;

. | ^ . 
pofSuoi dugc CD uy quyen kh6ng bAu cho |gucri ndo thi bo tr6ng 6

phi6u bdu cria ngudi d6, trir trudng hqp chia dAu s6 phi6u biu cho t6rt ch cdc ung
vi6n;

' cDlngudi dugc cD iry quyAn kli t6n vd ghi h9 t6n x6c nh6n vdo 6 chfr ky.
- Trugng hqp CD/ngucri dugc CD try quyCn mu6n chinh sua lpi phi€u bAu

do ghi nhAm, cp/nqucri duoc cE vui tong galn ch6o s6 phi6u ua" oairri Ja*
vi ghi lpi sO phi6u b6u m6i ngay b6n cpnhlf.i, tC".

6. Trucrng hqp dugc xem ld kh6ng tham gia bAu cu:

CD/ngucri dugc CD uy quyAn c6 tham du dai hQi md kh6ng b6 phi€u bAu cu
ttri 

9Q 
phi6u bAu cua coTngu-di dugc CD ty q.rye, d6 dugc xem ld kh6ng tham

gia bdu cri.

Ri
;OUO ry
CO PHAN

{r cdl
i6l xed



\,'lI. Ban l<i0m phiOu (BKP), nguy0n tic bri phi0u vi ki6m phi0u

1. BKP: BKP do Chu toa dd cu' vd ducyc Dai h6i th6ng qua. Thdnh vi€n
BKP co thO kh6ng phai ld CD nhu'ng kh6ng ducrc ld ngucri co t6n trong danh
sdch Ling vi6n HDQT. BKP co m6t s5 tr6ch nhi6m chinh sau:

a. PhAt phi6Lr bAu cho CD/nguo.i duo-c CD uy qrly6.r;

b. Ki6m tra, gi6m s6t vi0c bo phi6u cua c6,c cD/ngucri duoc CD uy quyOn;

c. To chri'c ki6rn phi6u;

d. LAp Bien ban ki6m phi6u vd c6ng b6 tru6'c DHDCD;

e. Giao lai Bi6n bin ki6m phi0u vd todn bQ phicu bAu cho chu toa;

f. Phai bao d6rn tinh trung thuc ctra vi6c kiOm phi6u, n6u sai pham ph6i
chiu tr6ch nhi€rn.

2. Nguy6n tdc bo phi6u vd ki6m phi6u:

a. BKP ti6n hdnh ki6m tra thing phi6u truoc su chimg kien cua c6c
CD/nguo'i duoc CD riy quy6r;

b. Vi€c.bo phieu truc tiep tai Dai h6i duo-c Uat AAu khi vi6c ph6t phieu bAu
dugc hodn t6t vd k€t thuc khi CD/ngud'i dugc CD try quy6n cuOi^cUng bo phitlu
bAu vdo thung phi6u lroa. sau 1O ptrtrt t<C tt khi BKP itlOrg b6o biphiCu lAn
cu6i cung, tiry theo di6u ki6n ndo dcn trucrc;

' .:,c. Vi0c kicm phi6u ph6i ducrc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phi6u k6t
thirc. 

I ;- - ----'-----o--J '-:-

VIII. Di6u kiQn trfng cfr'

1. Ung viOn tr{rng cu ld irng vi6n .o sO phi6u bAu cao nh6t nhung ph6i d6m
bAo ty le t6i thi6u Id 65% theo quy dinh tai khoan I Ei6u 38 cira Di6;10 COng
ty.

Ti l9 phieu bAu ducrc x6c dinh theo c6ng thf'c sau:

Ty 19 phi€u bAu :
TOng s6 phit5u dugc bAu cho img vi6n

TOng s6 phi6u bAu tai Dai hQi

2. 
. 
Trudng hqp bAu lAn thri nh6t nhrmg klrong lga chg! dugc img vion d6p

rmg di6u ki6n tj'l0 n€u tr6n thi thsc hiQn bAu lAn hai. NCu bAu Dn hai v5n kh6ng
th€ lga chgn. dugc u.ng vi6n d6p rmg diAu kign tj, lQ n€u tr€n thi EHECE qrryet
dinh viQc ti6p tlrc bAu cir hoac ch6m dut bAu ctr md kh6ng co img vi6n duoc
chgn.

3. Truong hqp. co.tir 02 img vi6n tr& l6n c6 s6 phitiu b6u ngang nhau thi
ti6p fuc ti6n hdnh bAu lAn hai d6i vdi nhtng ring vi6n ndy tl€ lua rhq.rl NCu b6u
lAn hai v6n bSng nhau thi lua chgn theo thir tU rru ti6n nhu sau:

-,tUng vi€n nd.o n6m gifr nhi6u cO ph6n hcrn sE uu ti€n dugc chgn;



Cng viOn ndo c6 kinh nghiQm quin lj, di6u hdnh l6u hcrn sE dugc chgn
(ru fiAn {rng viiln c6 kinh nghiQm ddm nhiQ* 

"tip 
bQc qudn ly cao hon),

N6u vipc lga chgn nhu tr6n v6n kh6ng thO lpa chgn dugc img vi0n phu hqrp

thi DHDCE quytSt tlinh viQc ti6p tpc biu cri ho{c ch6m dut bAu cu md kh6ng c6
img vi6n dugc chgn.

IX. Nhirng khi6u n4i vii viQc biu vi ki6m phi6u

Nhirng khi6u nai vO viQc bAu vd kii5m phitiu sE do Chtr tqa cuQc hqp gi6i quy6t
vd dugc ghi vdo Bi6n bdn hgp DHDC5 b6t ttruOng n6m 2018. Mqi khi6u npi
phSt sinh sau Epi h6i sE khdng dugc xem x6t gi6i quy6t.

X. HiQu lgc thi hinh
1. fn6 t9 bAu cu ndy dugc dgc c6ng khai tru6c DHECD vd ldy j, ki6n bi€u

quytit cira c6c CD trudc khi ti6n hdnh bdu cu.

2.. N6u. dusc EHDCD th6ng qua. v6i f le fi 65% t6ng s6 c6 phAn bi6u
quyet ci,r-tdt c6 CE dU hqp tr0lOn, ThO l9 bAu cu ndy sE c6 hiQu lUc thi hdnh bEt
buQc eOi vOi tdt ca CP.

Noi nhQn:
- IIEQT;
- BKS:
- CE;
- Luu: VP HEQT.

NG QUAN TRI
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LD Ar Her o0uc co oOxc nAr rnUoxc xArvr 2018
cOxc ry co pnAx sAr coN n6a xn

PHIEU NAU BO SUNG THANH VITN HQI DONG QUAN TRI

T€n cd d6ng: Nguy6n Vdn A

Md sd bi6u quyet: SHX000

SO cO phAn so hfru: *xx cO phAn

SO phi6u bAu tucrrg img: xxx phi€u

BAu cho:

L. tfng viOn A

2.tngvi0n B

3. tlng vi6n C

MAI]

Cht ki xdc nh6n ctra c6 d6ng/
nguoi dugc cO d6ng riy quyAn:

hi6u

hi6u

hi6u

leu

NSdy 27 thdng I I ndm 2018
(W, ghi rd he ftn)

Tdne cdne:

Lwu i,:
- TiSng sii phiau bdu kh6ng iluqc vuqt qud s6 phiiiu bdu tuong timg md c6 d6ng c6.

' C.6 ddnghgudi daqc cii d6ng tiy quien bdu cho thng vian ndo bao nhiau iniu thi ghi sii
phi€u bdu vdo a kd ban ftn tirng vian; trudns hw co aing/ngudi duqc ci5 aing,)y quyZn chi
ghi sii phiiiu vdo 6 t6ng cQng thi sii phi€u d6 sd iaqc chia diu ,lro ttii ,a cdc {rng vi€n.
' Tradng hqp muiin chinh sya lai phiAu bdu do ghi nhdm, c6 dhng/ngadi aoqt ,6 d6ng ily
quyin vui ldng gqch chdo sii phiiiu bdu dd gni nidm vd ghi tqi s6"pnidu bdu m6i ngay ban
cqnh, lcy ftn. KhOng daqc tiiy x6a, b6i bdn.

' Niiu cO ddng/ngadi cluqc cii d6ng tiy quyin khhng rd vi cdch drdn phrdu bdu, vui ldng lian
h€ vdi Ban hiAm pniAu ae daqc hu6ng ddn.



c6xc ry co pHAn sAr coN uoa xa
Z75CPhamNgff L6o, Q.1, TP. ffO Cni Uirt
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP. HCM c6p ngity 04101/2005
Website : http ://www. saigonhoaxa.com.vn

TP.HO Chf Minh, ngdy 27 thdng I I ndm 20IB

sAo cAo DAr HQr EONG C6 OOXC nAr THUONG NAM 2018
V/v nhQn elwgc vdn bfin y€u cdu cfia cO ttdng Nguydn Bd Linh ngdy 12/09/2018

K{nh g*i:DgruOr oONG cO pONc cONc ry cp SAr GoN HoA xA

Ngdy 1.21912018, C6ng ty c6 nhfln dugc vdn bin yOu c6u triQu tpp hgp
DHDCD bat tfrucrng cira CO Ng,ry6n Bd Linh, voi cdc rr6i d,ng (t6m tuqc; nlru
sau:

CD Nguy6n BS,Linh y6u cAu HOi d6ng quin tri (HDQT) COng ty phii triQu
tOp hqp DHDCD bdt thulng trudc ngey l5ll0l20l8, v6i lli do: Xem x6t, xu ly
trSch nhiQm cria HDQT, Ban di6u hdnh (BDH) - ghi theo chric danh cira Di6u 10,

Ban ki6m so6t (BKS) vd nhtng ngudi c6 li€n quan d5 tdm trhi cdc quy tlinh g6y
thiQt hpi d6n quy6n vd loi ich cria C6ng ty.

CD Nguy6n B6 Linh c6 dua ra cdc chimg cir vi pham nhu sau:

- HDQT, BDH, BKS d5 c6 i dC Chu tich HDQT ki6m TOng gi6m d6c
(TGE) nhdn kho6n c6 nh6n eC Unfr doanh thu6c 16 theo phu<rng thirc lcyi 5n 16

chiu trong thcri gian ddi; hqp d6ng tlQc quy6n mua b6n thu6c 16 COTAB vd Giay
ph6p kinh doanh thu6c 16 dd, bi TGD C6ng ty chi6m dUng Ce nnn doanh thu lgi
c5 nhdn, vi ph4m Di0u 159, Di0u 160 Luflt Doanh nghiQp vd DiAu 51 Di0u lq
COng ty. (CE Nguy6n 86 Linh dA trich d6n khoin 5 Di€u 159 Luflt Doanh
nghi6p; di6mc kho6n 1 Ei€u 160 LuAt DoanhnghiQp; kho6n 2 DiAu 51 Di0u t9 de
,.xdi6n gi6i, chimg minh vd quy trdch nhiQm cho HDQT, BDH, BKS vd ngudi nhpn

kho6n kinh doanh la Cht tich HDQT ki6m TGD C6ng ty).

- HDQT vd BPH dd d6ng y cho Gi6m d6c Trung t6m Dich vu Thucrng mai
thgc hign b6n 16 thu6c 16 (C6ng ty kh6ng c6 gi6y ph6p kinh doanh b6n 16 thu6c 16)

v6i sO luqng l6n vd gi6 thdp hcrn gi6 *rru ueo ilr-ZOOS d6n nay, g6y thiQt hpi lcrn
cho COng ty. CD Nguy6n B6 Linh dE quy trdchnhipm ndy thuQc vA Unqf, BDH
vd Ban ki6m sodt COng ty.

- Thdnh vi6n HDQT, BDH, BKS vd nhirng nguoi c6 1i6n quan dA kj/ kt5t c6c
giao dich cho vay ti6n vd hgp t6c kinh doanh v6i COng ty kh6ng dugc HDQT
hoflc DHDCD th6ng qua tru6c khi giao dich, vi phpm Ei6u 160, Di6u 162Ludt
Doanh nghiQp.



- HDQI', BDH, UKS da d6 cho Trung tAm Dich vu Thuong rn4i xu6t nhiOu
hoa clon GTGTco ghi dAy du n6i dLrng nhr-mg kh6ng co hdng hoa dich vu di kdm.

. Ngodi ra, CD Nguy6n 86 Linh co gu'i kcrn ban photocopy cta 04 Bi0n ban
d6i chiOu c6ng ncr vd ban photocopy cua 02 Hoa don GTGT.

Vd CD Nguy6n 85 Linh tai v5n bAn ngdy 121912018 gu'i C6ng ty y6u cAu nhu
sau:

1. T6 chilc hop DHDCO b6t thuong tru6'c ngey lill)l2}t8 d6 xir ly cdc n6i
dung ndu tr6n.

2. TOng sO tien phAi b6i thuong cho Cong ty, thu6 cho Nhd nu6'c ctng c6c
CD duo"c tinh toSn nhu sau:

- Khodng 1.350 ty d6ng duo-c tinh theo gi6bhnthu6c 16 cho Cdng ty TNHH
LAm Kirn Ngg. vd b6n cho d6i gi6i thi6u sAn phAm c[ra 6ng Truo'ng do khdng co
giAy ph6p kinh doanh b6n le thu6c 16 di6u ti'2005 d,€n2017.

- Khoan l6i vay ph6i tr6 lai cho COng ty theo tinh to6n so bg ld i56 ty d6ng
(l2ti d6ng/ndm x 13 nim: 156 ty ddng) do c6c hqp d6ng, giao dich gifr'a C6ng
ty vdi thdnh vi6n HDQT, BKS, BDH vd nguoi co li6n quan kh6ng duoc HDer
holc ch6p thuAn tru6'c khi giao dich.

- MOt klioAn sE duoc tinh to6n sau do c6c ho-p d6ng giao kho6n bi v6 hiOu
vi TGD lar"n dung chil'c vu quyen han, 16y di co- h6i kinh doanh cua COng ty d€
ldrn ri€ng thu lo-i c6 nhAn th6ng qua hop ddng giao kho6n.

Kinh trinh EHDCD xem x6t, gi6i quy€t c6c nQi dung vdn b6n cua CD Nguy6n
86 Linh d5 y6u c6u ngdy lzlgDAl B nhu d5 n6u tr€n.

TrAn trong.

Nof nhQn:
- HEQT, BKS;
- CD;
- Luu: VP IIDQT.

TMJQI DONG QUAN TRI
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

PHIẾU GÓP Ý KIẾN 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
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