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PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN - WRITTEN OPINION BALLOT 

(Đính kèm Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/CV-TCG-O.LG, ngày 15 /01/2021) 

(Attached to Notice of Collecting written opinion of shareholders No 04/CV-TCG-O.LG, 

dated on January 15
th

, 2021) 

 

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER INFORMATION:  

1. Tên cổ đông/Shareholder name: 

2. Địa chỉ thường trú/trụ sở chính/Permanent address/head office: 

3. Số CMND/Hộ Chiếu/GCNĐKDN/ID/Passport/ERC No.:   

4. Số điện thoại/Phone number: 

5. Mã số cổ đông/ Shareholder no.: 

6. Số lượng cổ phần sở hữu/Number of holding share:  

7. Số phiếu biểu quyết/Number of voting rights: 

 

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY KIẾN/ORGANIZATION INFORMATION 

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI 

THÀNH CÔNG 

Company Name: THANH CONG TEXTILE GARMNET INVESTMENT TRADING 

JOINT STOCK COMPANY 

2. Trụ sở chính: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Head office: No.36 Tay Thanh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC 

3. Điện thoại/Phone: (84.28) 38153962                     Fax: (84.28) 38154008 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ERC No. : 0301446221 

 

III.  NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/VOTING CONTENTS 

1. Vấn đề 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 

(chín) thành viên, trong đó số lượng thành viên độc lập là 03 (ba).  

Agenda 1: Approve the number of Board of Director’s member for the term 2021-2026 is 09 

(nine) members, among them are 03 (three) independent members. 

2. Vấn đề 2: Thông qua Quy chế đề cử bổ sung ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm trong trường hợp cổ đông đề cử không đủ số lượng ứng 

viên cần thiết (đính kèm Quy chế).  

Agenda 2: Approve the Regulation on nomination for additional nominee(s) of Board of 

Director from the incumbent Board of Director in case that the number of shareholder’s 

nominees is insufficiently (as attached).    

3. Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông 

Agenda 3: Appove the draft resolution of the shareholders’ general meeting. 

 

IV.  THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA/VOTING METHOD & APPROVAL:  

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (x) hoặc () vào một trong ba phương án: 

Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến vào Phần Cổ đông biểu 

quyết ở mục cuối cùng của Phiếu lấy ý kiến này.  
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Shareholder conducts voting by selecting (x) or () in one among the three choices: 

Agree, or Disagree, or Abstention in the Shareholder Voting section as stipulated in the 

final part of this Written opinion ballot.   

2. Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau: 

The Written opinion Ballot is invalid in the following cases: 

(i) Đánh dấu vào từ hai ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; 

Two or more boxes are selected for one agenda; 

(ii) Không có chữ ký (trường hơp cổ đông là cá nhân), hoặc không có chữ ký của 

người đại diện hợp pháp và đóng dấu (trường hơp cổ đông là tổ chức trong nước); 

Lack of signature (individual shareholder) or signature of the authorized 

representative and stamped (local institutional shareholder);  

(iii) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại mục V; 

The Written opinion Ballot is returned to the Company after deadline under item 

V.; 

(iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký tự; hoặc Phiếu không theo mẫu của 

Công ty.  

The Written opinion Ballot is amended, erased, or is marked with other any signs; 

or Written opinion ballot was not issued by the Company. 

3. Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến 

không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu thì được xem như 

cổ đông biểu quyết chọn: Không có ý kiến.  

In case one of the boxes (Agree, Disagree, Abstention) for one agenda isn’t marked but 

the response is still signed by a shareholder, with the fill name and stamp, it will be 

considered as Abstention voting.  

4. Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung lấy ý kiến được thông qua khi đạt ít nhất 51% tổng 

số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận.  

Based on Charter of Company, all of agenda shall be approved when obtaining at least 

51% of the total votes of the shareholders agree. 

5. Tỷ lệ phần trăm (%) kết quả biểu quyết sẽ được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.  

The rate (%) of voting result shall be rounded two (02) decimal.  

 

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/DEADLINE TO RETURN THE ABSTENTION 

BALLOT 

1. Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty chậm nhất 17h ngày 

01/02/2021 theo một trong ba phương thức sau:  

- Bưu điện: 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Chí Minh 

- Fax: (84.28) 38154008 - 38152757  

- Email: tcm@thanhcong.com.vn 

Please kindly send back to the Company your response on 17:00 on February 01
st
, 2021 

at the latest via one of the following three options: 

- Post mail: No. 36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City 

- Fax: (84.28) 38154008 - 38152757  

- Email: tcm@thanhcong.com.vn 

mailto:tcm@thanhcong.com.vn
mailto:tcm@thanhcong.com.vn
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2. Công ty gửi kèm trong hồ sơ lấy ý kiến một bao thư ghi sẵn địa chỉ Công ty, Quý Cổ 

đông vui lòng sử dụng bao thư này để gửi lại Phiếu lấy ý kiến thông qua hệ thống bưu 

điện VN Post. Mọi chi phí bưu điện sẽ do Công ty thanh toán.  

Company provided envelope printed the address of Company attached to dossier, 

Shareholders kindly to use this envelope to send back the Absentee Ballot via the VN 

Post. The post fee will be charged for Company.  

 

 
 

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT/SHAREHOLDERS VOTING: 

Vấn đề 

Agenda 

Tán thành 

Agree 

Không tán thành 

Disagree  

Không có ý kiến 

Abstention 

1. Thông qua số lượng thành 

viên Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ 2021-2026 là 09 (chín) 

thành viên, trong đó số lượng 

thành viên độc lập là 03 (ba).   

Approve the number of of 

Board of Director’s member 

for the term 2021-2026 is 09 

(nine) people, among them 

are 03 (three) independent 

members.  

   

4. Thông qua Quy chế đề cử 

bổ sung ứng viên thành 

viên Hội đồng quản trị 

của Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ đương nhiệm 

trong trường hợp cổ đông 

đề cử không đủ số lượng 

ứng viên cần thiết (đính 

kèm Quy chế). 

 

Agenda 2: Approve the 

Regulation on nomination for 

additional nominee(s) of 

Board of Director from the 

incumbent Board of Director 
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in case that the number of 

shareholder’s nominees is 

insufficiently (as the 

Regulation attached) 

2. Thông qua dự thảo Nghị 

quyết Đại hội cổ đông 

Approve Draft Resolution of 

the general shareholders’ 

meeting 

   

 

             (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

      (Sign & write full name, stamp in case of institutional shareholder) 

 

 

 

      _______________________________  


