
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 06 năm 2020 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
Mã số Cổ đông: 
Tên Cổ đông:   
Số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có):               cổ phiếu 
Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công 
ty Cổ phần Transimex, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề như sau: 

Stt Nội dung biểu quyết Đồng ý Không 
đồng ý 

Không 
có ý 
kiến 

01 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020.    

02 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.    

03 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 đã 
được kiểm toán của Công ty Cổ phần Transimex.    

04 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài 
chính 2020.    

05 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 
2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.    

06 Thông qua Tờ trình phương án huy động vốn trong năm 2020-
2021.    

07 

Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự 
phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt 
giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi 
đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020. 

   

08 Thông qua Tờ trình không tiếp tục triển khai phương án phát hành 
trái phiếu trơn.    

09 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề trên Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp.    

10 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.    

11 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội 
bộ Công ty.    

 Cổ đông/Đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ Họ Tên 

Mã vạch 


