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CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 
    ***** 

Số: 030/2017/BB-ĐHĐCĐ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------o0o------- 
      Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017 

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS); 

 
TÊN CÔNG TY, GIẤY ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: 
 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam 
 Trụ sở chính: số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM 
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 

29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2016 
 Thời gian: 08h30’ sáng ngày 12/4/2017. 
 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam,  

      số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM. 
 Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành. 
 

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ: 
I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ: 
1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: 

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả 
kiểm tra cổ đông tham dự như sau: 

- Tổng số cổ đông của công ty:                573 cổ đông,  
 Sở hữu:                   85.437.879 cổ phần. 

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị:                    30 cổ đông. 
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 83.263.668 cổ phần, 

chiếm 97,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật. 

2. Giới thiệu Chủ tọa: 
Ông Nguyễn Thanh Yên giới thiệu đoàn chủ tịch Hội nghị:  

- Ông Nguyễn Văn Tuấn   - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa 
- Ông Lê Bá Thọ    - Phó Chủ tịch HĐQT  



- Ông Trần Quyết Thắng   – Thành viên HĐQT 
- Ông Trần Tuấn Anh   – Thành viên HĐQT 
- Ông Đặng Vũ Thành   – Tổng Giám đốc Công ty 

3. Chủ tọa khai mạc Hội nghị: 
Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tọa Hội nghị tuyên bố khai mạc Hội nghị. 
Ông Nguyễn Văn Tuấn  đề nghị Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty hỗ 
trợ công tác điều hành Hội nghị. 

 
II. THÔNG QUA QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC BỘ PHẬN 

HỖ TRỢ HỘI NGHỊ: 
1. Giới thiệu và thông qua Thư ký của Hội nghị: 

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Hội nghị: 
- Bà Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Thư ký BTGĐ   - Thư ký. 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thư ký của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 

2. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử: 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị giới thiệu thành phần Ban kiểm 
phiếu, Ban bầu cử làm nhiệm vụ  kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Hội 
nghị bao gồm: 

1. Ông Mai Thế Dũng, TP. Kế hoạch & Đầu tư - Trưởng Ban  
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, CV. Kế toán – Thành viên 
3. Bà Đặng Thúy An, CV. Kế hoạch – Thành viên 

 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Hội 
nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 

3. Thông qua Quy chế làm việc của Hội nghị: 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày quy chế làm việc của Hội 
nghị. 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 

4. Thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị: 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày chương trình làm việc của 
Hội nghị. 
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 
 

III. NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ: 
1.  Báo cáo của Hội đồng quản trị 



Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). (Báo cáo đính kèm) 

2.  Báo cáo của Ban kiểm soát 
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động kiểm 
soát của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016). (Báo cáo đính kèm) 

3. Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính 
năm 2017 

Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt 
động, kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017. (Báo cáo và kế 
hoạch đính kèm) 

4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016 
Ông Đặng Vũ Thành, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 
riêng và hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2016. (Báo cáo đính kèm) 

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân 
phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016. (Tờ trình đính kèm)  

6. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến 
năm 2017 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017. (Tờ trình đính kèm) 

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng  Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị 
kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. (Tờ trình đính kèm) 

8. Tờ trình chấp thuận chủ trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển 
INDO TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua 
công khai 

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình chấp thuận chủ 
trương để Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN mua cổ phần tăng 
tỷ lệ sở hữu mà không cần thực hiện chào mua công khai. (Tờ trình đính kèm) 

9. Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận 
Miền Nam 2017-2022 

Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày Tờ trình đề cử, bầu cử thành 
viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022. (Tờ 
trình đính kèm) 

10. Tờ trình đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền 
Nam 2017-2022 



Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm trình bày Tờ trình đề cử, 
bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017-
2022. (Tờ trình đính kèm) 

11. Đại hội thảo luận 
 Ý kiến của cổ đông 1: Đề nghị cho biết thêm thông tin về định hướng phát triển 

chuỗi Logistics? Doanh thu ước tính trong năm 2017 của Kho SOTRANS Phú 
Mỹ? Tình hình liên quan đến Khu đất 1B Hoàng Diệu và Khu Thủ Đức? Việc 
hợp tác với CTCP Giao nhận và Vận chuyển INDO TRẦN? 

- Đoàn Chủ tọa trả lời:  

+  Định hướng phát triển chuỗi Logistics: SOTRANS tự hào là đơn vị có đủ 
năng lực cung cấp Dịch vụ cho toàn bộ hệ thống chuỗi Logistics với chất lượng 
tốt và giá cả cạnh tranh trên thị trường.  

+ Doanh thu ước đạt năm 2017 của Kho SOTRANS Phú Mỹ: Khoảng trên 25 
tỷ đồng/năm.  

+  Tình hình thông tin đến 2 khu đất 1B Hoàng Diệu và khu Thủ Đức: Tập 
trung khai thác hiệu quả sử dụng Khu đất để phát triển vào năng lực và thế 
mạnh trong lĩnh vực Logistics của Công ty.  

+ Hợp tác với ITL: ITL là đơn vị đầu trong lĩnh vực phân phối, trong đó, thế 
mạnh là phân phối ngành hàng tiêu dùng. Hội đồng Quản trị Công ty tin tưởng 
vào sự hợp tác với ITL sẽ mang lại nhiều cơ hội cho cả hai bên.  

 Ý kiến của cổ đông thứ 2: Kế hoạch sau thuế chủ yếu tăng mạnh từ đầu tư tài 
chính, có phải là từ cổ tức của các công ty con? Kế hoạch đầu tư ngắn hạn, cụ 
thể là Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 của Công ty? Hiện vốn Công ty đã tăng 
gấp 10 lần so với trước đây, Công ty có kế hoạch tăng vốn sắp tới? Một số đối 
tác hiện đang gia tăng tỷ lệ sở hữu tại SOTRANS có dẫn đến sự thay đổi Kế 
hoạch đầu tư và kinhh doanh của Công ty? Tình hình sản xuất kinh doanh Quý 
1/2017?  

- Đoàn Chủ tọa trả lời:  

+ Công ty tập trung đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề, 
như: SOWATCO, VTT, SOTRANS Hà Tĩnh, …, đã và đang thực hiện tốt việc 
tái cấu trúc hệ thống đơn vị thành viên trực thuộc. Kết quả của việc tái cấu trúc 
này đã mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, và nguồn cổ tức cao cho 
Công ty.  

+ Tình hình tài chính Công ty vững mạnh, nguồn tiền mặt từ SOWATCO gần 
1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn trong thời gian sắp 
tới cho đến khi có những chiến lược, mục tiêu mới hiệu quả và khả thi.  

+ Theo định hướng phát triển, Kế hoạch đầu tư trong năm 2017 của Công ty 
tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó việc phát triển hệ thống 



Kho bãi được chú trọng. Ban Điều hành đang tích cực tìm kiếm các vị trí lợi thế 
ở các khu vực: TP.HCM, Biên Hòa, Long An, … để trình Hội đồng Quản trị 
xem xét, thông qua phương án đầu tư theo quy định.  

+ SOTRANS tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với các cổ đông lớn như ITL, 
GELEX sẽ thúc đẩy hoạt động sự phát triển sâu rộng và bền vững của 
SOTRANS. 

+ Ước tính Kết quả SXKD Quý 1/2017 (BCTC riêng): Doanh thu đạt khoảng 
200 tỷ đồng (Tương đương 22 % Kế hoạch 2017); Lợi nhuận gộp: 40 tỷ đồng 
(Tương đương 25,8% Kế hoạch 2017).  

IV.  ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ: 
1.   Cập nhật số lượng Cổ đông tham dự Hội nghị: 

Ông Phạm Tường Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng 
Cổ đông tham dự đến trước khi biểu quyết: 

- Tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: 32 cổ đông. 
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Hội nghị là 83.497.238 cổ phần, 

chiếm 97,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.   Hội nghị bắt đầu biểu quyết các nội dung. Các nội dung được biểu quyết theo 
phương thức giơ phiếu biểu quyết. 

V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-
2022) 

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 
Ông Mai Thế Dũng, Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 

2. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị: 
Ông Đặng Vũ Thành, hỗ trợ chủ tọa Hội nghị trình bày danh sách ứng cử viên và lý 
lịch trích ngang của các ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị: 

1. Ông Trần Tuấn Anh 
2. Ông Đỗ Hoàng Phương 
3. Ông  Đặng Vũ Thành 
4. Ông Trần Quyết Thắng 
5. Ông Lê Bá Thọ 
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn 

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Hội đồng 
quản trị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán thành. 

 



3. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: 
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm trình bày danh sách ứng 
cử viên và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên được đề cử tham gia Ban kiểm 
soát: 

1. Bà Trần Thị Thanh Bình 
2. Bà Nguyễn Thị Oanh 
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy 

 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Ban 
kiểm soát: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Hội nghị tán 
thành. 

4. Hội nghị tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Hội nghị nghỉ giải lao trong 10 phút. 

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ: 
1. Kết quả biểu quyết: 

Ông Mai Thế Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội 
dung của Hội nghị: 

STT Nội dung biểu quyết 
Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến 

Số CP Tỷ lệ 
% Số CP Tỷ lệ% Số CP Tỷ lệ 

% 

1 
Thông qua báo cáo hoạt động 
của HĐQT năm 2016 và 
nhiệm kỳ 2012-2016 

83.497.238 100 0 0 0 0 

2 
Thông qua báo cáo hoạt động 
của Ban kiểm soát năm 2016 
và nhiệm kỳ 2012-2016 

83.497.238 100 0 0 0 0 

3 

Thông qua báo cáo tình hình 
hoạt động, kết quả SXKD 
năm 2016, kế hoạch  tài chính 
năm 2017 

83.497.238 100 0 0 0 0 

4 
Thông qua báo cáo tài chính 
riêng và hợp nhất (đã được 
kiểm toán) năm 2016   

83.497.238 100 0 0 0 0 

5 
Thông qua tờ trình phương án 
phân phối lợi nhuận và trích 
lập các quỹ năm 2016 

83.497.238 100 0 0 0 0 

6 
Thông qua tờ trình phương án 
trả thù lao HĐQT, BKS năm 
2016 và dự kiến năm 2017 

83.497.238 100 0 0 0 0 

7 
Thông qua tờ trình lựa chọn 
đơn vị kiểm toán độc lập cho 
năm tài chính 2017 

83.497.238 100 0 0 0 0 

8 
Thông qua tờ trình chấp thuận 
chủ trương để Công ty CP 
Giao Nhận và Vận Chuyển 

66.142.065 79,21 0 0 17.355.173 20,79 



STT Nội dung biểu quyết 
Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến 

Số CP Tỷ lệ 
% Số CP Tỷ lệ% Số CP Tỷ lệ 

% 
INDO TRẦN mua cổ phần 
tăng tỷ lệ sở hữu mà không 
cần thực hiện chào mua công 
khai 

9 
Thông qua tờ trình đề cử, bầu 
cử thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ III (2017-2022) 

83.497.238 100 0 0 0 0 

10 
Thông qua tờ trình đề cử, 
bầu cử thành viên BKS 
nhiệm kỳ III (2017-2022) 

83.497.238 100 0 0 0 0 

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, ông Mai Thế Dũng - Trưởng ban kiểm 
phiếu báo cáo các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông 
qua: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
(cổ phần) Tỉ lệ % 

1 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 
2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 83.497.238 100 

2 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 
năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 83.497.238 100 

3  Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả 
SXKD năm 2016, kế hoạch  tài chính năm 2017 83.497.238 100 

4 Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 
(đã được kiểm toán) năm 2016   83.497.238 100 

5 Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi 
nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 83.497.238 100 

6 Thông qua tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, 
BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017 83.497.238 100 

7 Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 
độc lập cho năm tài chính 2017 83.497.238 100 

8 

Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương để 
Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO 
TRẦN mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không 
cần thực hiện chào mua công khai 

66.142.065 79,21 

9 Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) 83.497.238 100 

10 Thông qua tờ trình đề cử, bầu cử thành viên 
BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) 83.497.238 100 

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: 
Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Mai 
Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:. 
Tổng số lá phiếu phát ra là:   32 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 500.983.428 
Tổng số lá phiếu thu hồi được:    29 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu:500.982.048  



Tổng số lá phiếu hợp lệ:      28 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 500.976.864 
Tổng số lá phiếu không hợp lệ:     01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 5.184   
Tổng số lá phiếu trắng:     0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0 

 
STT ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ(%) 

1 Trần Tuấn Anh 83.381.010 99,86 % 
2 Đỗ Hoàng Phương 83.379.890 99,86 % 
3 Đặng Vũ Thành 83.595.436 100,12 % 
4 Trần Quyết Thắng 83.364.890 99,84 % 
5 Lê Bá Thọ 83.364.790 99,84 % 
6 Nguyễn Văn Tuấn 83.890.458 100,47 

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: 
Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua, và biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm, Ông Mai 
Thế Dũng - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: 

Tổng số lá phiếu phát ra là:     32 phiếu,tương ứng với số phiếu bầu là: 250.491.714 
Tổng số lá phiếu thu hồi được:   28 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: 250.457.289  
Tổng số lá phiếu hợp lệ:     27 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 250.454.697 
Tổng số lá phiếu không hợp lệ:      01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 2.592   
Tổng số lá phiếu trắng:     0 tương ứng với số phiếu bầu là: 0 
 

STT ỨNG VIÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ(%) 
1 Trần Thị Thanh Bình 83.414.489 99,9 % 
2 Nguyễn Thị Oanh 83.656.255 100,19 % 
3 Ngô Thị Thanh Thủy 83.383.258 99,86 % 

4. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 
Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: 

1.  Ông Trần Tuấn Anh 
2. Ông Đỗ Hoàng Phương 
3. Ông  Đặng Vũ Thành 
4. Ông Trần Quyết Thắng 
5. Ông Lê Bá Thọ 
6. Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: 

1. Bà Trần Thị Thanh Bình 
2. Bà Nguyễn Thị Oanh 
3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy 

Chủ tọa mời thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Hội nghị. 
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VN. THONG oUANGIil oUYf,T vABdNBANHoINGIil:
1. Bi6n bin hQinghi:

Bn E6 Nguy6n Nggc Bich, Thu hj hQi nghi trinh bdy Bi6n ban hgp HQi nghl Dai
hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndrn2017.

DHDC.D bidu quyit th6ng qua BiAn bdn h.op hAi nghi: ti le 100% t6ng sii c6 phdn
c6 quydn bi6u quy€t tham dg HQi ngh! tin thanh.

2. Nghlquy6thQinghi:

Bd D5 Nguy6n Nggc Bich, Thu hj hQi ngh! trinh biy Dp th6o Nghi quytit D4i tr6i
ddng c6 d6ng thunng ni6nndm20l7.

DHDCD biQt Euil thdng qua Nghi quy& h\i nghi: ry le 100% t6ng s6 c6 phan
c6 quyen bi6u quy6t tham dg HQi nghi ttu thenh.

VIII. Bf, MAC HOI NGIII:
6ng Nguy6n Vin Tuin, Chi tqa hQi nghi tuy€n bti b6 mac hQi nghl.

CuQg ho.p Dai.hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n nnm2017 cua C6ng ty c6 phan Xho
V{n Mi6n Nam k€t thtc vio tic I I gi} 30 phrit, ngdy 1214/2017 .
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cONG ry cO rHAN KHo v4N MriN NAM cONG HdA xA HOr cn0 NGHIA vrEr NAM
**tlrr*

56: 03U2017/NQ-DHDCD
DQc lSp - Tg do - H4nh phric

-------o0o-------
Tp. HCM ngry I 2 tluing 4 ndm 20 I 7

NGHI QTIYET IIQI NGHI
DAr Her DONG cO o6Nc rHrIdNG NrtN NAvr zorz

cONc rY co rHAN KHo vAN MrtN NAM

- Cdn c* Ludt doanh nghiQp sii 68/201 4/QHt 3 drmr. c eruic hQi th6ng qua ngay 26
tfuing 1I ndm 2014;

- Cdn cb Diiu lQ C6ng ty C6 phin Kho VQn Miin Nam (SOTMNS),
- Cdn cilr BiAn bdn HQi ngh! Dqi h)i d6ng cd d6ng thrdng niAn ndm 2016 ctin

C6ng ty CP Kho VQn Mi€n Nam s6 030/2017/BB-DHDCD ngay l2/4/2017,

. HQi nChi Dai hQi tldng c6 d6ng thucmg ni6n ndrn 2017 C6ng ty Cp Kho VQn
Mi6n Nam t6 chuc ngdy 1214/2017 da nh6t tri:

QUYETNGHI

Didu 1: E4i hQi rl6ng c6 d6ng C6ng ty CP Kho Vdn Mi6n Nam th6ng nh6t th6ng qua
c6c nQi dung trinh tai hQi ng\i, g6m:

l- Th6ng qua toin vdnBito q,p s6 019/2017IBC-IIEeT ngity 24/0312017 vd
hogt ttQng cua Hgi d6ng qubn tri ndm 2016 vd nhi6m W n QU2-2016).

2- Th6ng qua toin. v6n 86o c6o s6 OZBC-BfS ngity 24/0312017 vA ho4t
<lQng cua Ban ki6m so6t n6m 2016 vi nhi€m ki tITZOt2-2016\.

3- Th6ng qua toin vin B6o c6o si: OZO/ZOV/BC-rDQT ngity 24/03/2017 vi:
ho4t dQng san xu,it kinh doanh n6m 2016.

4- Th6ng qua toan vEn K6 hoach tai chffi n6m 2017 s5 \LL|2OL7IKII-HEeT
ngiry 2410312017, trong d6:
r' K6 hoach tai chinh ri6ng:

o Doanh thu: 885,6 tj itdng
o Loi nhu6ntru6c thu6: 300,8 tj <tdng

o C6 tuc: 15% Oang tien m[t)
r' K6 hoach tdi chinh hqp dirt:
o Doanhthu: 1.759,5 tjd6ng
o Lgi nhuQn tru6c thu6: 766,6 t! d6ng

5- Th6ng qua todn vEn Td trinh s6 021/2017lTTr-IDeT n gity 24/03120t7 vd
phuong rin phdn ptr6i tqi nhuAn va trich lfp d6c qu! ndm 2016.

6- Th6ng qua todn v[n Td trinh s6 OBIZOV/ttr-HEeT ngdy 24 /0312017 v€,
phuffrg ri,n trA tht lao I{EQT, BKS nIm 2016 vi du ki6n nim 2017,trong
<t6 t6ng thir lao HDQT, BKS ld 492.000.000 d6ng/n6m.
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Di6u 2:

Didu 3:

7- Th6ng qrla toan v[n Td trinh s5 03/TTr-efS ngiry 2410312017 vA lua chon
clon vi ki6m to6n <lgc lfp cho ndm tai chinh 2017.

8- Th6ng qua.rodn van Td trinh si; OZelZOnfffI-FDeT ngity 24103/2017
vC vi6c chip thufln chri truong de C6ng ty Cd phan Giao Nh4n vd V{n
Chuy5n Indo TrAn mua c6 phin tang 6r ip sO trtru ma kh6ng cen thgc hi6n
chdo mua c6ng khai, vcri tj, lQ s0 htu l6n 30yo v6n di6u lQ cria C6ng ty Cp
Kho VQn MidnNam.

9- Th6ng. qua toan v6n Td trinh sL Ozg/ZOn /tfr-HEeT ngdy 05/04/2017 vd
viQc dd cri, bAu cri thanh vi6n HQi ddng quan tri nhiQm ki )0fi-ZOZZ.

l0- Th6rrg qua toan vin Td trinh s6 O4/Itr-SfS ngity 05/0412017 vd viQc dA
cr?, bAu cir thdnh vi6n Ban ki6m sorlt nhi-6m k) 2Ol7-2022.

1 I - Biu cri Hdi <I6ng quan tri vd Ban ki6m so6t nhiQm k! 2017 -2022:

Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 ti6n hdnh bAu Qi H6i ddng

QuAn tri vd Ban ki6m so6t cho nhiQm k) 2017 - 2022. NhiQm hj, m6i ld 05
ndm, sC k6t thric vdo D4i hQi <tdng C6 dOng thuimg ni6n ndm 2022.
EHDCDTN fiLm2}l7 th6ng nh6t sii luqng thdnh vi6n HQi d6ng quan tri
ld 06 thdnh vi6n vd s6 hgng thdnh vi6n Ban ki6m so6t ld 03 nguoi.

CEn cri vdo k6t quri bAu cri, danh s6ch tring cri HQi ddng Quan trl vd Ban
ki6m so6t nhiQm W 2Ol7 -2}lznhu sau:

H6i ddns quan tri:
,. grt Tnin Tu6n Rnfr
2. Ong D6 HgangPhuong
3. 6ng o6n$.fut rna*r
4. 6ng rran quy6t rhing
5. 6ngLO86Thq
6. OngNguy6n VanTuin

Ban ki6m so6t:

l. Bd Nguy6n Thi Oanh

2. Be Tren Thi Thanh Binh
3. Bd Ng6 Thi Thanh Th0y

Giao H$i d6ng quan tr! C6ng ty CP Kho V{n Mi6n Nam t6 chtc thgc hiQn
c6c n6i dung n6u tai Di6u 1 Nghi quy6t niy vd b6o c6o tinh hinh thgc hiQn t4i
Dai h6i ddng c6 <t6ng thuong ni6n lcj, toi.

DiAu khoan thi hdnh:

Nghi quy6t HQi nghf Dai hQi ddng c6 d6ng thudirg ni6n ndm 2017 Cong ry
CP Kho V{n Midn Nam (SOTRANS) rlu-o. c lflp, c6ng bri vd th6ng nh6t th6ng
qua tru6c toan th6 c6 d6ng tham dg HQi nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng thucmg
ni€n n6m 2017 vdo hic I I gid 30 phrit, ngiry 12/04/2017.
Nghj quy6t c6 hi6u lgc thi hdnh k6 tu ngdy ban hanh.
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C6c thdnh vi6n HQi <f6ng quan u!, Ban ki6m so6! Ban T6ng gi6m ttiic vi c6c

<lon vf nyc thufu C6ng ty CP Kho Vfn MiBnNam chlu tnich nhiQm thi hanh
Nghi quy6t ney theo ttfng quy tlinh cua pMp luit hi€n hdnh vn OiAu tp COng

ty.

TM. DAr Hor DonC Co O6XC
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NoinMn:
- C6 ibng;
- TJBCKNN; SGDCK;
- HDQT,BTGD;
- BKS;
- Luu VT.
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