
 

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

T1/2021 

THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC 
COLLECTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS 

 JAN 2021 

 

1 

 

Số/No:  04/CV-TCG-O.LG                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

Hochiminh city, January 15
th

, 2021  

 

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

NOTICE OF COLLECTING WRITTEN OPINIONS OF SHAREHOLDERS 
(V/v: thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đề cử bổ sung ứng viên 

thành viên HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ đương nhiệm của Công ty) 

(Ref: approval of Number of Board of Director’s member for the term 2021-2026 and Regulation on 

nomination for additional nominee(s) of Board of Director from the incumbent Board of Directors) 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công sau đây: 

Dear: Shareholder of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC as below: 

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: 

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công 

(Công ty) xin gửi lời chào trân trọng và chúc sức khỏe đến Quý Cổ đông của Công ty.  

The Board of Directors (BOD) of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock 

Company (‘Thanh Cong’ or ‘the Company’) would like to send our best regards to all 

Shareholders.  

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Pursuant to Charter of Thanh Cong has been approved by General Shareholders’ Meeting; 

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành; 

Pursuant to current laws and regulation; 

- Căn cứ tình hình thực tế nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hiện hành 2016 – 2021 sẽ kết thúc thời 

hạn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.   

Since the term of incumbent Board of Directors (2016 – 2021) shall be expired on 2021 

General Shareholders’ Meeting. 
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Nay HĐQT Công ty triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để triển khai một 

phần công tác bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như 

sau:  

Now, BOD of the Company would like to carry out a collecting written opinion of shareholders 

aim to proceed to preparation a part of election’s process for a new term of BOD at the 2021 

General Shareholders’ Meeting as follows:  

1. Đối tượng lấy ý kiến: tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty căn cứ danh sách cổ đông 

đã chốt ngày 12/01/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

Participant of absentee voting: All Shareholders were described in the List of shareholders 

closing on Jan 12
th

, 2021 issued by the Vietnam Securities Depository. 

2. Nội dung lấy ý kiến:  

(i) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 09 (chín) 

thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập;  

(ii) 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). 

(iii) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông tương ứng nội dung lấy ý kiến bằng 

văn bản. 

Agenda shall be voted on: 

(i) Number of Board of Director’s member for the term 2021-2026 is 09 (nine) members, 

among them are 03 (three) independent members;  

(ii) 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). 

(iii) Approval on the draft resolution of the shareholders’ general meeting corresponding 

to collecting written opinion.  

3. Thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến: hạn cuối là 17h ngày 01/02/2021.   

Deadline for feedback:  17:00 on February 01
st
, 2021 at the latest. 

4. Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông thực hiện một trong hai cách sau: 

Method of giving opinion: Shareholder shall give his/her opinions by one of two following 

methods: 
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a. Quý cổ đông trả lời nội dung theo Phiếu lấy ý kiến (đính kèm) và gửi về Công ty bằng một 

trong ba phương thức như sau: 

Shareholder tick in the written opinion ballot (as attached) and send back to the Company by 

one among three following methods: 

(i). Bưu điện (VN Post): 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Chí 

Minh (Quý cổ đông sử dụng bao thư được gửi kèm Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, bao thư do Công ty cung cấp đã in sẵn mã 

bưu điện VN Post và toàn bộ chi phí gởi thư sẽ do Công ty thanh toán).; 

By Post (VNPost) to: No. 36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi 

Minh City (Shareholder only use the envelop with printed Vnpost’s code prepared by 

the Company to send the written opinion ballot to the above-mentioned address and the 

postal cost shall be paid by the Company;  

(ii). Bằng Fax/ By fax: (84.28) 38154008 – 38152757;  

(iii). Gửi qua Email/Via email: tcm@thanhcong.com.vn;  

 

b. Quý cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử (tài liệu đính 

kèm) thông qua hệ thống V- Vote (truy cập đường dẫn https://voting.vsd.vn/home/voting) 

với tên đăng nhập và mật khẩu như bên dưới: 

Shareholder access the link https://voting.vsd.vn/home/voting and vote on V-Vote system 

following to the Guidelines of E-voting (as attached) with the username and password as 

below to login: 

Tên đăng nhập/Username Mật khẩu/Password 

  

  

  

 

5. Ngoài ra, Quý Cổ đông có thể tham khảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại 

Mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành 

Công theo đường dẫn www.thanhcong.com.vn.  

In addition, shareholders may access the Investor Relation section on our website (link: 

www.thanhcong.com.vn) to review all material of this absentee voting. 
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https://voting.vsd.vn/home/voting
http://www.thanhcong.com.vn/
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Trân trọng kính chào.  

Best Regards.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty; 

- UBCK, TTLK, SGDCK HCM; 

- Lưu: PNS, P. Pháp chế. 

 

 

                                                                     

 

                                                                      


