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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

   CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

 

Số: 24/2016/BB-ĐHĐCĐ 

 

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI 

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 22/04/2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Công nghiệp và Vận tải, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2016 với nội dung chi tiết như sau: 

I. Khai mạc Đại hội: 

1. Phần nghi thức khai mạc:  

Bà Võ Thị Cẩm Tú - TP. Hỗ trợ Kinh doanh, Trưởng Ban tổ chức điều hành khai 

mạc Đại hội gồm: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các 

cổ đông Công ty TRACODI, ứng viên thành viên Ban kiểm soát thay thế. 

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:  

Ông Nguyễn Hoa Bắc - Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã 

báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: 

- Tổng số cổ phần của Công ty là 32.485.000 cổ phần, tương ứng với 

324.850.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết). 

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 24/03/2016 là 43 cổ đông, 

tương ứng với 32.485.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham 

dự, biểu quyết tại Đại hội là 26 cổ đông, tương ứng 29.031.294 cổ phần có 

quyền biểu quyết, chiếm 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 

ty.  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành. 

II. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua các nội 

dung sau với tỷ lệ thống nhất 100%: 

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm: 

- Ông Đặng Trung Kiên   - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội 

- Ông Nguyễn Hồ Nam  - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 
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- Ông Vũ Đức Tiến   - Phó Chủ tịch HĐQT 

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

- Ông Phan Anh Tâm  - Thành viên HĐQT 

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm: 

- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - PP. Kế toán 

- Ông Huỳnh Hảo Hiệp  - Giám đốc TTĐT 

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm: 

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết  - PP. HTKD, Trưởng ban 

- Bà Huỳnh Kiều Trang   - Nhân viên P.HTKD, Thành viên 

- Ông Nguyễn Văn Bắc  - Nhân viên Kế toán, Thành viên 

4. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.  

III. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ các nội dung sau:  

1. Tờ trình số 23/2016/TT-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ 

phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) gửi cho cổ đông về 

việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch có giá trị 

vượt 35% tổng tài sản của Công ty và có giá trị vượt 20% tổng tài sản của Công ty 

với các bên liên quan 

Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày 

nội dung Tờ trình với nội dung cơ bản sau (Tờ trình đính kèm): 

- Nhằm tận dụng lợi thế các công ty thành viên trong cùng hệ thống Công ty Cổ 

phần Bamboo Capital (BCG) cho hoạt động thương mại, Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các hợp đồng giao 

dịch thương mại với các công ty có liên quan và có giá trị giao dịch lớn hơn 

20% tổng tài sản công ty. 

- Nhằm chủ động cho Hội đồng quản trị nắm bắt thời cơ đầu tư hoặc cơ hội hợp 

tác kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác 

kinh doanh, quyết định các khoản đầu tư và ký kết hợp đồng kinh tế với các 

công ty không liên quan có giá trị đầu tư vượt 35% tổng tài sản của công ty trên 

cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho công ty. 

IV.  Đại hội thảo luận:  

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận nội dung Tờ trình trên cơ sở thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và việc tận dụng các cơ hội 

đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

V. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:  

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả biểu quyết 

thông qua Tờ trình số 23/2016/TT-HĐQT ngày 08/04/2016 với tỷ lệ tán thành đạt 

100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. 
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VI.  Kết luận Đại hội: 

- Ban Thư ký do ông Huỳnh Hảo Hiệp đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2016 của Công ty. 

- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất nội dung Biên bản và Nghị 

quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự họp thông qua. 

- Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội. 

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. 

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 
 

(đã ký) 

 
Huỳnh Thị Kim Tuyến 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 

(đã ký) 

 

Đặng Trung Kiên 

 


