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CONG TY cp TAN PHÜ sÅ1 GDN

Cän cir Luat Doanh Nghiép sé 68/2014/QH13 duqc Quöc höi nu6c cong höa xä héi

chü nghia Viet Nam thöng qua ngåy 26/11/2014;

Cän DiCu IQ td chitc vä hoot déng cåa Cöng ty CP Tån Phil Säi Gön ;

Cän Cit våo ké't quå kidm toån Båo cåo tåi chinh näm 2017 cåa Cöng ty TNHH

Kidm toån AFC Viét Nam;

I-Iöi döng quån tri Cöng ty CP Tån Phi Shi Gön Xin ditqc trinh Dai höi ddng co

döng thöng qua cåc néi dung sau:

I/ Phtrcng {n phån phoi IQi nhuön vi rnü•c chi cd tü'C näm 2017:

Lqi nhuön truöc thué: 2.349.725.314 dång.

Ldi nhuan sau thug: 1.819.253.502 döng.

Ké' hooch phån ph6i Ivi nhuan trinh Doi höi nhlt sau:

1. Cd tifc näm 2017: 12 %/menh gif, tuong L'rng 1.440.000.000 dbng. Ngåy chi trå

Xin S' kién Dai héi dlr kién tir ngåy 16 dén 28/4/2018 theo danh såch cö döng ngåy

14/4/2018.

2. Quy dåu tif phåt tridn 5% Ivi nhuan sau thug: 90.962.675 döng;

3. Quy khen thudng cia HDQT 5% Ivi nhuan sau thug : 90.962.675 dbng•,

4. So cön Iqi:

- Quy Phüc Iqi:

- Quy Khen thu&ng:

197.328.152 döng; Db nghi duqc phån

98.664.076 döng

98.664.076 ddng

11/ thü lao HDQT, BKS, näm 2017 Kéhoqch 2018

Theo quy dinh cia nhä midc vä dä ditqc Dai höi ddng cd döng thudng nién näm

2017 thöng qua: Thi lao k! näm 2017 lä 452.882.369 dång tddng

dddng 0, 1% trén Doanh thu. Db nghi Doi höi döng cö döng thöng qua.



Vè tom erng mirc thù lao cho thành viên HDQT, BKS, thtr kY nam 2018; HDQT dà

nghi Doi hOi thông qua müc tam frng thù lao bàng 0,1% trên doanh thu.

III/ Danh s{ch Công ty kiêm tot,in:

HDQT kinh trinh Dai hêi dàng cô dông danh sâch Céc Công ty kiém toân dôc lâp c6

uy tin và nàng lgc kiêm toân durqc BO tài chinh câp phép nhtr sau:

l. Công ty kiém toân CPA Viêt Nam

2. Công ty TNHH kiêm toân AFC Viêt Nam

Dê thuàn Iqi cho viêc kiêm toân bio cio tài chinh nim 2018, kinh trinh Dai hêi dông

cô dông thông qua danh sâch và ùy quyên cho HDQT và BKS lga chqn I trong 2

Công ty kiêm toân dà nêu trên.

IV/ Bô sung ngành nghe kinh doanh vûn tài bê:

Cân ct theo cic Quy dinh cùa phâp luât liên quan cùng véi dinh hu&ng chiên Itrqc

phât triên cùa Công ty trong nhiêm k} 2018- 2023; Dà duqc câc cc quan Cé thâm

quyên câp phù hiêu cho xe van tài thi Công ty phài c6 giây phép dâng kY nghành nghê

Kinh doanh van tài duròng bê ( vi dây là nghành nghè kinh doanh c6 diêu kiên); Hêi

dông quàn tri xét thây viêc bô sung thêm ngành nghê kinh doanh van tài là cân thiêt.

Dê nghi Dai hêi thông qua cho Công ty thvc hièn dàng kY bô sung nghành nghê:

Kinh doanh van tài duròng bê•, Mà nghành là: 4933.

V/ Chü tich HOi dong quàn tri kiêm Gi{m dôc dieu hành Công ty:

Xét mô hình tô chtc cùa Công ty trong nhiêm kS' 2018-2023.

Hêi dông quàn tri kinh trình Dai hêi xem xét thông qua noi dung Chù tich Hêi dông

quàn tri durqc kiêm nhiêm Giâm dôc diêu hành Công ty trong nhiêm k}' 2018-2023.

Kinh dê nghi Dai hOi cho S' ki6n biêu quyê't thông qua.

Trân trqng càm on dai hêi .
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